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Előszó
„A turizmus az emberek százmilliói számára a mindennapi élet velejárója, világméretű
társadalmi jelenség” – így szól a világturizmus kiemelkedő dokumentuma, a Hágai
Nyilatkozat első alapelve. A turizmus a világ minden jelenségéhez kapcsolódik, ezek a
turizmus alapfeltételeit jelentik, s egyben a turizmus áldásos hatását élvezik, vagy romboló
hatását elszenvedik. Minden eszközt igénybe kell venni ahhoz, hogy ez utóbbi hatás ne
érvényesüljön, a turizmus pozitív szerepet töltsön be a fenntarthatósági elv érvényesülésében.
Ehhez hatékonyan járulhat hozzá minden olyan képzés, s a képzések támogatását szolgáló
tananyag, amely a turizmus és környezetének szövevényes rendszerét tárgyalva nem csak az
abban való eligazodást segítheti, hanem a fenntartható turizmus gondolatvilágával való
azonosulást is.
A cím utal arra, hogy a jegyzet nem egy speciális turisztikai terület kibontására vállalkozik,
általános, ha úgy tetszik, alapismereteket kíván nyújtani a belső borítólapon megjelölt
pályázat tárgyát képező oktatási programban részt vevők számára. A turizmus szerteágazó
kérdéseinek bemutatásával a jegyzet elsősorban a turizmus hatékony működtetéséhez
szükséges ismeretek, szakmai kompetenciák elsajátításához kíván hozzájárulni, s eközben
támogatni szeretné a turizmus előnyösebb pozicionálását a társadalomban. A jegyzet
tananyaga más, turizmussal kapcsolatban lévő képzéseknél is segítheti az általános turisztikai
ismeretek elsajátítását.
A hat részre tagolódó jegyzet első fejezete a turizmus mibenlétét, jelentőségét, kapcsolatos
alapfogalmait tárgyalja, röviden vázolja a világturizmus fejlődési folyamatait, empirikus
adatokkal bemutatja a közelmúlt világturizmusának folyamatait. A második fejezetben a
turizmus rendszer tárgyalásának vonulata és tartalma (a környezeti tényezők hatása, a
turizmusgazdaság keresleti és kínálati szegmensek általános jellemzői, a turizmusnak a
környezetre gyakorolt hatásai) eltér az ismert hasonló tananyagoktól. Fontos törekvése volt a
szerzőnek bemutatni a turizmusgazdaság statisztikai mérésének elvi sajátosságait, és
számadatokkal reprezentálni a magyar turizmus jelentőségét.
A harmadik fejezet a turisztikai piac keresleti oldaláról ad részletes, általánosnak mondható
ismeretanyagot, témája a keresleteket alakító tényezők. Az utolsó alfejezet a fogyasztás
várható tendenciáiról ad áttekintést. A negyedik rész a kínálati oldal elemeit taglalja, a
vonzerőn át, az infrastruktúra, a turisztikai szolgáltatások, nem anyagi tényezők kérdéskörén
át a turisztikai szervezetekig.
Az ötödik részt a szerző a hazai turisztikai kereslet és kínálat empirikus elemzésének szenteli,
amelynek a folyamatok valós megismertetésén túl esettanulmány jellegű szerepe is van. Az
elemzés területének, menetének, módszereinek példaszerű bemutatása, - kiegészítve olyan
praktikus ismeretekkel, mint az elemzések alapjául szolgáló adatbázisok, információforrások,
s azok elérhetősége, - esettanulmányt jelenthet azoknak, akik bármilyen idő- és területi
relációban hasonló jellegű elemzéseket kívánnak végezni statisztikai adatok alapján. Az
utolsó fejezet a turizmusirányítás, turizmuspolitika, fejlesztési stratégiák, irányítási szervezeti
rendszer kérdéskörével foglalkozik elméleti megközelítéssel, gyakorlati szempontok,
folyamatok bemutatásával. A jegyzet a terjedelmi korlátok mellett igyekezett a fenti
témakörökön keresztül egységes, átfogó képet adni a turizmusról, mint komplex rendszerről.
Az ismeretek további bővítésében számos tantárgy, tananyag tölt be fontos szerepet.
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1. A turizmus alapjai
1.1. A turizmus lényege, jelentősége
A turizmus az emberi társadalmak azon tevékenysége, amely alapvető hatást gyakorol az
egyes nemzetek társadalmi, gazdasági, kulturális életére, a társadalmi kapcsolatokra, a
szabadság kiteljesedésére, az emberek életminőségére. A Föld valamennyi lakójának
egyformán joga, hogy felfedezze a világ kincseit, szépségeit. A mozgás szabadságának jogát a
pihenéshez és a szabadidőhöz való jog következményeként kell tekinteni.
Napjainkban a turizmussal, mint a világgazdaság egyik jelentős tényezőjével számolhatunk,
sok ország gazdasági életében játszik egyre meghatározóbb szerepet. A turizmus a
mindennapi élet velejárója, világméretű társadalmi jelenség. A turizmus szerepe a tudomány
és a technika fejlődésével, a szabadidő növekedésével egyre bővül. Jótékony hatásából a
társadalom valamennyi szegmense részesedik.
A turizmus jelentőségét mutatja, hogy az energia- és az autóipart követően a világgazdaság
harmadik nagy ágaként, és egyben a legrohamosabb fejlődő területeként tartják számon. A 20.
század közepén mért 25 milliós turistaérkezés 60 év elteltével meghaladta a 900 milliót.
Előrejelzések szerint a következő 20 évben ez az adat megduplázódik. A világutazók
számának évi átlagos növekedési üteme 1995 és 2008 között meghaladta a 4,1 %-ot, ennél
kissé szerényebb mértékű, de a 4 %-ot megközelítő további emelkedést valószínűsítettek az
elemzők még a válság megjelenése előtt. A turizmus részesedése a világkereskedelemből 7 %
körüli, az ebből származó bevétel 2020-ra várhatóan eléri a 2000 milliárd USD-t. Mindezek
jól mutatják e világjelenség kitüntetett szerepét.
A turizmus fontos zálogát képezi a társadalmi haladásnak, az egész világ egyetemes
fejlődésének. A turizmus elősegítheti a fizikai környezet és a kulturális értékek védelmét és
fejlesztését, nem korlátozza, inkább támogatja a fenntarthatóság felé történő haladást. A
nemzetközi kapcsolatokon keresztül egyre nagyobb a szerepe a nemzetek közötti békés
együttélésben, a kölcsönös tiszteletadásban, egymás megismerésében és megértésében, a
nemzeti érdekek elismerésében, a népekkel való szolidaritásban. A turizmus főszereplője a
külvilágot békés céllal megismerni kívánó homo sapiens.
A turizmus sokoldalúságát, összetettségét az alábbiak szerint értelmezzük:

Tevékenység

→

Életmód-életvitel

TURIZMUS

Mozgalom

 Gazdasági szektor (tercier)

1. A turizmus, mint a szabadidő eltöltésének leghasznosabb módja az életvitel, életmód
szerves része. Az élettel való elégedettséget (boldogságot) azok az emberek mondhatják
magukénak, akik életvezetésében megfelelő teret nyer a turizmus. Jelentőségét bizonyítja,
hogy az életminőség minden elemére pozitív hatást gyakorol, az egészségi állapotra épp úgy,
mint a pszichikaira. A turizmus hozzásegít az egészség megőrzéséhez, javításához, a
frissesség és jó kondíció megtartásához. A turizmus által nyújtott élmények örömforrások, a
turizmushoz kötődő cselekvő aktivitás hozzájárul az egyén szellemi gazdagodásához,
önbecsüléséhez, értékes emberi kapcsolatok kialakulásához. Nem véletlen, hogy a mai kor
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turizmusával kapcsolatban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak ezen immateriális vonatkozások.
Ez tükröződik vissza pl. abban, hogy a turizmusfejlesztési stratégia fő célként a turizmus által
megvalósuló életminőség javulást fogalmazta meg.
2. A turizmus tevékenység, amely döntően szabad időhöz, részben hivatáshoz kötődő utazás,
az utazás alatt felmerülő szükséglet kielégítés, azaz fogyasztás. A másik oldalról pedig e
szükséglet kielégítésére szolgáló javak előállítására irányuló (termelő) tevékenység.
Turisztikai tevékenységként tartjuk számon a szolgáltatások előállításának elősegítését, az
abban való közreműködést.
3. A turizmus a gazdaság egy fontos szegmense világ, régió, ország viszonylatban egyaránt.
Jelentőségét sok országban elsősorban a gazdaságban elfoglalt szerepével, súlyával
azonosítják. A turizmus igényeinek kiszolgálásával foglalkozó gazdasági területet,
intézményeket és azok tevékenységét turisztikai szakmai körökben turisztikai szektornak,
turisztikai iparágnak, turisztikai ágazatnak szokták nevezni. Ezek a kifejezések ugyan
nincsenek szinkronban a közgazdasági és a gazdaságstatisztikai nómenklatúrával és
osztályozásokkal, de széleskörű használatuk indokán e jegyzetben is lehet e fogalmakkal
találkozni.
A közgazdaságtanban alkalmazott négyszektoros besorolás (primer→ mezőgazdaság,
szekunder→ ipar, tercier→ szolgáltatások, kvaterner→ kutatás-fejlesztés-innováció (K+F+I)
önállóan nem nevesíti a turizmust, alapvetően a szolgáltatásokhoz tartozik, de van kötődése
más szektorhoz is, azaz interszektorális (Michalkó, 2007) jelleggel rendelkezik. A gazdasági
tevékenységeket
rendszerező
nemzetközileg
elfogadott
szabvány
négyszintű
(nemzetgazdasági ág – ágazat – alágazat – szakágazat ) hierarchikus rendszerében - magyar
viszonylatban a TEÁOR’08-ban – egyik gazdasági ág (ágazat még kevésbé) sem fedi le a
turizmust a maga teljességében. A 21 gazdasági ág egyike, az I jelű két turisztikai
alapágazatból áll, ez a Szállásszolgáltatás (55.) és a Vendéglátás (56.). A harmadik alapágazat
az Utazásszervezés-, közvetítés és egyéb foglalás 79.) más gazdasági ághoz tartozik. Ezek
mellett más ágakban is megjelenik a turizmus al-, illetve szakágazati szinten, a turizmusra
jellemző, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységként. A magyar turizmus gazdasági
teljesítményének bemutatásánál e témára még visszatérünk.
4. A turizmus mozgalmi jellege a természeti turizmus vonatkozásában nyilvánul meg a
leginkább. A turisztikát „turistaságot” hosszú ideig a természetjárással azonosított
tevékenységként tartották számon, amely lényegét tekintve a szabad természetben
gyaloglással megvalósított testi-lelki felüdülést biztosító kikapcsolódást, ismeretszerző
kirándulást, hegy- és sziklamászást, tudományos vagy szórakoztató célú utazást jelentett.
A természetben való tartózkodás pozitív hatásai megsokszorozódnak, ha az ember nem
egyedül, hanem társaságban, közösségben éli át a természet impulzusait, valósítja meg a
természethez kötődő aktív cselekedeteit. Ezt bizonyítja a természetjárás tömegessé válása,
mozgalommá alakulása. A mozgalmi jelleget a természetjárók szervezetekbe tömörülése jelzi,
ez a folyamat hazánkban a 19. század első felében kezdődött el. A mai utód, a közel 600
tagszervezetet tömörítő Magyar Természetbarát Szövetség több, mint 40000 tagot számlál.
Értékvállalásukban kiemelt hangsúllyal szerepel a szolidaritás, az összefogás és a közösségi
élet igénye.
A turizmus kifejezés által lefedett jelenségek elméleti alapjaira vonatkozó ismeretek magukon
hordozzák a tudományos jelleget, a turizmus tudományként (interdiszciplináris,
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transzdiszciplináris) való felfogását tekinthetjük a turizmus fogalom ötödik értelmezésének. A
turizmus kutatásával foglalkozók véleménye szerint a tudomány kritériumok jelenlétét e
területen is egyre inkább lehet bizonyítani (Michalkó, 2007). A turizmus jelenség
megismerésében számos tudományra kell támaszkodni, a közgazdaságtantól a szociológián,
pszichológián, az egészségtudományon át a természeti erőforrásokkal foglalkozó
tudományokig.
1.2. A turizmus definíciója, osztályozása
Az idegenforgalom hosszú múltra visszatekintő komplex társadalmi, gazdasági jelenség. A
turizmus sokszínű értelmezéséből következik, hogy lényegét sokoldalúan lehet megközelíteni,
többféle fogalommal lehet leírni. A sokszínű fogalmi készlet magját egy, a turizmus
fejlődéstörténete során folyamatosan formálódó alapdefiníció képezi.
Ahogy a történeti visszatekintésből kiderül, legdinamikusabb fejlődési periódusát a turizmus a
20. század második felében élte át. A turizmus lényegének fogalom szinten való
megragadására azonban már a 19. század második felében történtek kísérletek. E fogalmak
mindegyikében központi elem az utazás (utas, idegen, vendég), valamely megszokott
lakóhelyen kívüli tartózkodás, kíváncsiság, szórakozás, gyógyulás célok által vezérelt és nem
jövedelemszerző tevékenység. Ekkor a főleg más országokba történő utazás viszonylag szűk
réteg kiváltságaként luxusnak számított.
A 20. század első felét már élénkülő idegenforgalom jellemzi, gazdasági, társadalmi
szerepének felismerését tanúsítja, hogy ezen időszak fogalomalkotói utazási célként a
kedvtelés mellett a hasznosságot, a meglátogatott helyen a máshol szerzett jövedelem
elköltését, továbbá az állandó lakosokkal létesített kapcsolatokat is megemlítik. A helyi
közösség szerepét az idegenek fogadásában, tartózkodásuk kellemessé tételében jelölik meg.
Tudományos alapokon nyugvó fogalom előfutáraként hivatkozik a szakirodalom a svájci
Hunziker és Krapf 1954-es definíciójára, akik az idegenforgalmat a nem letelepedési és
kereseti tevékenység céljából történő utazásból és tartózkodásból eredő kapcsolatokként és
jelenségekként határozták meg. (Michalkó, 2007).
Az 1963-as Rómában megrendezett ENSZ konferencia meghatározásokat adott a turizmus
alanyára, nevezetesen: Látogató: minden olyan személy, aki állandó lakhelyén kívül más
országba látogat bármely okból, kivéve a kereső tevékenységet. Turista: az a látogató, aki
bármilyen utazási céllal minimum 24 órát tölt el a meglátogatott országban. Mint látható, a
fogalmak értelmezése csak más országra vonatkozik.
A turizmust tudományosan a WTO és az Interparlamentáris Unió által elfogadott 1989-es
Hágai Nyilatkozata fogalmazta meg, amely szerint a turizmus magában foglalja a személyek
lakó- és munkahelyén kívüli minden szabad helyváltoztatását, valamint az azokból eredő
szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat.
A fogalom alatt értendő tehát:
- az állandó földrajzi környezetből való kiszakadás, önkéntes, békés célú utazás (utazó),
- ideiglenes tartózkodás a meglátogatott helyen bármilyen céllal (látogatás),
- szükséglet-kielégítésére létrehozott szolgáltatások értékesítése.
A definíció elfogadása óta eltelt két évtized felgyorsult globalizációs folyamatai (mobil
életformák és munkapiaci pozíciók) nehezen meghatározóvá tették az állandó lakóhely
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fogalmát. Ebből adódóan a szakirodalomban a lakóhely értelmezése nem egységes. Lengyel,
aki az állandó életvitelen és munkarenden kívüli valamennyi helyváltoztatást és tevékenységet
hangsúlyozza a turizmus fogalomban, állandó életviteli helyként a lakást nevezi meg (2004).
E felfogás kiszélesíti a turizmus dimenzióit, a lakáson kívül, de adott településen belül,
szabadidőben végzett tevékenység is ide sorolódik. Michalkó (2007) a turizmus lényegét a
személyek élményszerzéssel összefüggő környezetváltoztatásában ragadja meg, amelynek
során szolgáltatásokat vesznek igénybe. Magyarázata szerint a környezetváltoztatás a
lakókörnyezetre vonatkozik, arra a mindennapi térpályára, amelyet a napi életvitelnek
megfelelően (egzisztencia, háztartásfenntartás) bejárunk.
1.3. A turizmushoz kapcsolható statisztikai fogalmak, kategorizálások
A turizmus jelenségeinek megismerésében a statisztikának jelentős szerepe van.1 Aki
statisztikával már foglalkozott tudja, hogy a statisztikai tevékenység olyan folyamat, amely a
célkitűzés megfogalmazásával és a megfigyelni kívánt jelenség elemeinek pontos fogalmi
meghatározásával indul, ezt követi a megfigyelés (adatgyűjtés), az adatfeldolgozás és a
különböző módszerekkel végzett elemzés. A fogalmak tisztázása alapvető követelmény nem
csak a statisztikai munka szempontjából, hanem a statisztika által leírt jelenségek,
összefüggések, interpretációk megértéséhez is. A fogalmak tartalmának ismerete nélkül
„fogyaszthatatlanok”, üresek lesznek a statisztikai információk.
A statisztikai fogalmak megalkotása adott szakterület – esetünkben a turizmus – szakmai
ismereteire épül. Az egész területet átfogó fogalmi és mutató rendszer az un. meta-adatbázis.
Az alábbiakban az alapdefinícióhoz köthető legfontosabb fogalmakat mutatjuk be, egyéb
fogalmak a tananyag megfelelő fejezeteiben fognak szerepelni.
Legtágabban, legáltalánosabban értelmezett turizmus-statisztikai alapfogalom a turizmus
szereplőjére vonatkozóan a látogató/utazó. Az a személy, aki kevesebb, mint 12 hónapot
tartózkodik a szokásos lakókörnyezetén kívüli meglátogatott helyen. Fő úti célja bármely
tevékenység, kivéve a meglátogatott helyen javadalmazásban részesülő tevékenységet. A
látogatók összességét nevezzük utasforgalomnak. Az utazó fogalma a mindennapi
szóhasználatban általában szinonimaként használatos, azzal a kikötéssel, hogy az utazó
kifejezés nem vonatkozik a munkába járókra (ingázókra) és a hivatásos utazókra (közlekedési
eszközök vezetőire), vendégmunkásokra.
A látogató, utazó fogalomhoz kapcsolódó kifejezés a turisztikai aktivitás, amely többféle
vonatkozásban értelmezhető, többek között a látogatásokon részt vevő lakosság arányaként,
illetve az adott területre érkező turisták és a helyi lakosok arányszámaként. Hasonló fogalom
a turizmus intenzitása, két formában használatos: a) bruttó utazási intenzitás a 100 lakosra
jutó utazások számát jelenti a b) nettó utazási intenzitás pedig a legalább egy utazást tett
személyek lakossági arányát. Kiegészítő információként szokás az évente többször, a
kétévente, a három évente és a ritkábban utazók lakossági arányát is kimutatni. A bruttó és a
nettó utazási intenzitás mutató hányadosa az átlagos utazási gyakoriságot adja (KasparFekete, 2006).
A látogatók különböző szempont szerint csoportosíthatók. Ország viszonylatban nemzetközi
és belföldi látogatót különböztetünk meg. A nemzetközi látogató más országba utazik, a
belföldi látogató az országon belül keres fel más helyet, a látogatófogalom többi eleme
azonos. A látogatókat a statisztika az idődimenzió szempontjából két csoportra osztja:
1

E tevékenységet az 1993-es Statisztikáról szóló törvény szabályozza
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A turista az a több napra érkező látogató, aki 24 órát meghaladó ideig tartózkodik a
meglátogatott helyen, (országban, régióban) szabadidős és/vagy üzleti céllal. A turista
éjszakás látogató. A látogatás időtartama szerinti csoportjai: a) 1-3 éjszakát eltöltő
látogatók (rövid, 2-4 napos tartózkodás), b) 4 vagy több éjszakát eltöltő látogatók
(hosszú, 5 vagy több napos tartózkodás).
A napi látogató egy napot tölt éjszakázás nélkül a meglátogatott helyen. Két
alcsoportja van:
Kiránduló minden olyan turisztikai céllal utazó, aki nem lakik a meglátogatott
országban és legfeljebb egy napot tölt el ott éjszakázás nélkül rokon, barát
meglátogatása,
gyógykezelés vagy egyéb szabadidős célból. Az
alapszolgáltatások közül a szállítást és/vagy az étkezést veheti igénybe.
Átutazó az a külföldi látogató, aki a belépéstől különböző határviszonylaton
24 órán belül elhagyja az ország területét.
A látogató/utazó, azaz a látogatás/utazás fő célja – a fogalmi meghatározásban szereplő
kikötéseket túl - bármi lehet. Létezik egy fontos szegmentáló tényező, s ez a turisztikai jelleg.
Így az utazási cél szerint megkülönböztethető a:
turisztikai utazás, melyet szabadidős és/vagy üzleti, hivatáshoz kötődő céllal tesznek,
nem turisztikai utazás, amely vásárlási, átutazási, munkavállalási, tanulási, ill. egyéb
céllal történik.
A turisztikai utazáson belül két turizmus csoport különíthető el:
Szabadidős turizmus, amely magában foglalja a szabadidőben, önálló, szabad döntés
alapján folytatott turisztikai tevékenységet, vonatkozzon az a tevékenység jellegére,
idejére, a felkeresett helyre, az utazás időpontjára egyaránt. A legfontosabb cél a
kikapcsolódás,
fizikai,
szellemi
felfrissülés,
regenerálódás,
feltöltődés,
egészségmegőrzés. Mindezeket különböző tartalmú tevékenységgel így
kirándulással, természetjárással, gyógykezelések igénybe vételével, körutazással,
városnézéssel, rokon, barát, meglátogatásával, kulturális-, sport és egyéb
rendezvényeken való részvétellel - lehet megvalósítani. A szabadidős turisztikai
tevékenység leggyakrabban társas formában, családi, vagy baráti körben valósul meg.
Az utazási kiadásokat a turista maga fedezi.
Hivatás (üzleti) turizmus a foglalkozás gyakorlásához köthető utazások során
megvalósított olyan tevékenység, amely az ismeretszerzést, a társas (szakmai és
egyéb) kapcsolatok kialakítását, a szakmai elismertséget, az egzisztencia építését
szolgálja a hivatásvégzés mellett. Mindez elősegítheti a munkavégzés sikerességét.
Az üzleti utazásokon résztvevőket nem hagyják érintetlenül a látnivalók, események,
számukra is adott az élményszerzési lehetőség. E turizmusfajta szegmenseit az üzleti
(menedzselési, szaktanácsadási, ellenőrzési stb.) célú utazások, a kongresszuson
(konferencián) való részvétel, az incentív (eredményességet ösztönző) utazások,
szakmai kiállításokon és vásárokon való részvétel jelentik. A hivatásturizmus
keretében felmerülő kiadások általában a vállalatok, vállalkozások, intézmények
költségkeretét terhelik.
A mai kor társadalmában a munka és szabadidő világa a gazdaságilag aktív népesség jelentős
rétegének életvitelében összemosódik, nem választódik ketté. A globalizáció velejárója a
mobilitás, számos foglalkozás jár folyamatos utazással, (pl. üzletkötők), növekszik az
önfoglalkoztatás. Ezzel a kétféle turizmusfajta elkülönítésének nehézségeire kívánunk utalni.
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A turizmus csoportosításának alapját az utazásban az állami (politikai) országhatár viszonylat
is képezheti. Ebben a vonatkozásban beszélhetünk az alábbi két turizmus típusról:
Nemzetközi turizmus
Ha egy látogató átlép egy országhatárt, nemzetközi utazónak számit, ha ezt turisztikai céllal
teszi, a célországban végzett ez irányú tevékenysége a nemzetközi turizmushoz sorolódik.
(Nemzetközi jogszabály szerint az EU tagállamai közötti utazások is idetartoznak.) A külföldi
állampolgárok határátlépését beutazásnak, az ország saját állampolgárainak határátlépését
kiutazásnak nevezzük.
Belföldi turizmus
Adott ország lakosságának az országhatáron belüli utazásai adják az alapját a belföldi
turizmusnak. A belföldi utazások gyakori célja a rokon, barát, ismerős meglátogatása,
döntően ingyenes szállásadással párosulva, ugyanakkor sűrűn előfordul, hogy a látogató akár a helyiekkel együtt – nyilvános vendéglátóhelyen étkezik, turisztikai programokon vesz
részt, turisztikai szolgáltatásokat vesz igénybe. Hazai és nemzetközi vonatkozásban is
erősödik a belföldi üdülésre, pihenésre, nemzeti örökségek megtekintésére vonatkozó
hajlandóság, szélesedik az egészségturizmust favorizáló belföldi turisztikai piaci szegmens.
A két turizmus típus makrogazdasági megközelítésére jellemző az alábbi tagolás és
fogalomhasználat is:
hazai (belföldi és beutazó) turizmus,
nemzeti (belföldi és kiutazó) turizmus,
nemzetközi turizmus → külkereskedelmi szolgáltatás,
aktív (beutazó) turizmus → utasforgalmi export
passzív (kiutazó) turizmus → utasforgalmi import
Az utasforgalmi exportot a külföldiek által Magyarországon elköltött pénzösszegeknek, az
utasforgalmi importot a magyarok által külföldön elköltött pénzösszegnek a Magyar
Nemzeti Bank adatai alapján a fizetési mérlegben megjelenő része jelenti.
A bevezetőként szereplő legfontosabb fogalmak és csoportosítások ismertetését a turisztikai
tevékenység statisztikai értelmezésével zárjuk. A turisztikai tevékenység magában foglalja a
kereskedelmi vendéglátóhelyek működtetését, a szállásszolgáltatási tevékenységet, az
utazásszervezést, közvetítést és idegenvezetést, marketingtevékenységet, az egészség, kultúra,
sport turisztikai igényeket kielégítő szolgáltatásokat.
1.4. A világturizmus fejlődéstörténete, főbb jellemzők, várható trendek
A turizmus gyökerei az ókorba nyúlnak vissza. A nagy kereskedelmi célú utazások, vallási
zarándoklatok fontos jellemzői voltak az ókori népek (egyiptomiak, perzsák, kínaiak,
görögök, rómaiak) életvitelének. Kiemelkedő ókori turisztikai eseményként tarthatjuk számon
a görög olimpiai játékok megrendezését. A jóshelyek, gyógyhelyek, kulturális rendezvények
(színházak) helyszíneinek meglátogatására egyre nagyobb tömegek keltek útra. A hatalmas
birodalmak életének szervezése is sok utazással járt, a helytartók és a közigazgatási
tisztségviselők gyakran váltogatták állomáshelyüket.
Mindez a római birodalom idején vált rendkívül erőteljessé, az akkori időben fejlettnek
mondható utazási feltételek, a szerteágazó úthálózat, a tartózkodási helyek fejlett
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infrastruktúrája hatására. A saját kedvtelésből, a birodalom távoli tájaival és lakóival való
megismerkedés, a szórakozási lehetőségek, fesztiválok, kulturális rendezvények
meglátogatása épp úgy motiválták az akkori utazókat, mint az üzleti, kereskedelmi érdek.
Az ókori birodalmak szétesését (5. század) követően a feudalizmusban a merev, földhözkötött
életmód hosszú évszázadokig visszavetette az utazásokat. A keresztes háborúkon és a vallási
zarándoklatokon kívül nagyobb léptékű helyváltoztatás nem volt jellemző. Csak a földesurak,
papok, barátok tettek utazásokat lóháton, vagy lovas kocsin, illetve gyalog. A céhlegények
tanulási célú vándorlásai tarkították kissé a képet a középkor vége felé.
A nagy felfedezésekkel beköszöntő újkorban csak lassan korszerűsödtek az utazás feltételei.
A 17. században megjelent a postakocsi, a javuló állapotú utak mentén fogadók, szálláshelyek
épültek. A polgárosodás hozta magával a nagyobb ütemű turizmusfejlődést. Szélesedő igény
bontakozott ki a pihenésre, kikapcsolódásra, nyaralásra, ebben Anglia járt az élen. A tengeri
fürdőzés, a gyógyfürdők látogatása is kezdett terjedni. A kulturálódás, a kulturális örökségek
megismerése, tanulás, szórakozás az egész európai kontinens bejárására késztette az előkelő
polgárok ifjait, ez a néhány évig tartó utazás Grand Tour néven vált ismertté.
A modern turizmus alapjait az ipari forradalom teremtette meg Angliában, majd a kontinens
fejlett országaiban. Ez részben a közlekedés korszerű formáinak terjedésével – mint a vasút és
a gőzmozdony – részben a társadalmi viszonyok megváltozásával hozható összefüggésbe. A
városiasodásból fakadt a természetben való kikapcsolódás, kirándulás, üdülés, szórakozás
igénye, a gazdaság fejlődéséből megteremtődött az utazásra költhető jövedelemforrás, a
munkaidő csökkenése maga után vonta a szabadidő növekedését. Mindez egyre nagyobb
tömegeket érintett.
A kereslet oldalán megnyilvánuló utazási indíték, valamint a kínálat oldalán a közlekedési
lehetőségek, étkezés és szállásszolgáltatások fejlődése magával hozta a két oldal
összekapcsolásának igényét, a szervezett utaztatások megjelenését. A szervezett csoportos
utaztatás alapjait megteremtése Thomas Cook nevéhez, aki az általa megvásárolt, csomagba
összerakott szolgáltatásokat értékesített a turistáknak. A 19. század közepén megrendezett
első világkiállítást, amelyet nagy szállodaépítési láz előzött meg, már több millió személy
látogatta meg, nagyrészt szervezett formában. A gőzhajózás lehetőségével távolabbi úti
célokat is el lehetett érni (Amerika, Távol-Kelet).
A 20. század elejétől a gépkocsi elterjedése, majd az autóbuszok megjelenése háttérbe
szorította a vasút szerepét az utazásokban, új típusú szálláshelyek (motelek, kempingek)
jöttek létre. A század első felének ismert világeseményei, mint a két világháború és közte a
világválság megtörte a kedvező turisztikai folyamatok lendületét. A II. világháború után az új
közlekedési eszköz, a repülőgép hatalmas fellendülést hozott az utazások terén. Ez és a
fizetett szabadság törvényi garantálása alapozta meg az utazások exponenciális növekedését, a
tömegturizmust, ettől kezdve beszélhetünk a modern turizmus korszakáról. A turisztikai
szolgáltatásokra mindinkább ráillett a tömegesség, iparszerűség jelző, innen ered a ma is
használatos turizmusipar kifejezés.
A nagy tömegmozgások az utakon és a légtérben felvetették a kormányközi egyeztetések és
szabályozások szükségességét a turizmus területén. A turizmus világméretűvé válása
folyamatában a század utolsó két évtizedében fokozottan jelentkeztek a negatív környezeti
hatások, új hangsúlyok, alternatív irányzatok jelentek meg a turizmus megítélésében. Nem
véletlen, hogy a turizmus, mint világjelenség hamarosan a világszervezetek érdeklődési
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körébe került. Az ENSZ 1963-as Római Konferenciája foglalkozott először a nemzetközi
turizmussal, fogalmi definíciókat adott és a világturizmus fejlesztésére ajánlásokat
fogalmazott meg. Hamarosan szakmai világszervezet alakult, amely meghatározó szereppel
rendelkezik a turizmus fejlődésében.
A Turisztikai Világszervezet (World Tourism Organisation → WTO) 1975-ben jött létre,
2003 óta az ENSZ szakosított szervezete (United Nation World Tourism Organisation →
UNWTO), amely 153 kormányszervből (állandó tagok) és 350 társult tagból (szervezetek,
vállalkozások) áll. A világszervezet munkájának eredményei Világkonferenciák
nyilatkozataiban, közgyűlések, kiemelkedő világesemények elfogadott programjaiban
jelennek meg. Ezek közül az alábbi két világkonferencia emelkedik ki:
1980. Manila, Világkonferencia a turizmusról. A Nyilatkozat (25 pont) korszerűen
fogalmazza meg a turizmus szerepét (gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális és természeti
környezet, az emberi élet kiteljesedése, népek közötti kölcsönös tisztelet, világbéke stb.),
valamint a kormányok konkrét feladatait a turisztikai erőforrások megőrzése, fejlesztése, a
korszerű turizmus feltételeinek megteremtése terén.
1989. Hága, Interparlamentáris Konferencia a Turizmusról. A Nyilatkozat megadja a
turizmus máig érvények fogalmát. 10 fontos alapelvet tartalmaz arra vonatkozóan, miként
valósuljon meg a nemzeti stratégiákban a turizmus ellenőrzött és tudatos fejlesztése. Kiemeli
a turizmus törvényi szabályozásának, a szakképesítés korszerűsítésének, a biztonsági
követelményeknek a fontosságát.
A rendszeresen tartott közgyűlések folyamatosan napirendre tűzték és tűzik a turizmus
aktuális feladatait és problémáit. Ezek közül megemlítjük a 13. közgyűlést (1999), amelyen
elfogadták a Turizmus Globális Erkölcsi Kódex2ét. A 10 cikkely közül néhány fontos
terület: a turizmus szerepet kap a népek és társadalmak közötti kölcsönös megértésben és
tiszteletben, az egyéni és kollektív kiteljesedés eszköze, a fenntartható fejlődés tényezője, az
emberiség kulturális örökségének felhasználója és megőrzője, a fogadó ország és a helyi
közösség számára kedvező tevékenység.
Jelentőségénél fogva megemlítendő a Turizmus Szatellit Számlarendszer – angol rövidítéssel
TSA - módszertanának elfogadása (Nizza 1999), valamint a Quebec-i WTO ”Ökoturisztikai
Világtalálkozó (2002), amely ajánlásokat fogalmazott meg az ökológiai környezet iránti
felelősségről, a környezet megóvásának feladatairól, módszereiről. A Dakari közgyűlés
(2005) új munkaprogramot fogadott el, amely a turizmus hangsúlyos feladataiként az etikai
normák alkalmazását, a turizmus szatellit számlarendszer elterjesztését, a turizmus
fenntartható fejlesztését, a szegénység elleni harcot jelölte meg. A közgyűlés napirendjére
került az un. Fehér Könyv3, amely felvázolta a változás hajtóerőit, felhívta a figyelmet a
növekvő jóléttel jellemezhető új piacokra (Kína, India, Oroszország), az utazás jellegére
kiható demográfiai változásokra, a piaci részesedéseket megváltoztató utazási szabályozások
módosulására, a magas üzemanyagárak által felgyorsított szerkezeti változásokra, az utazási
motivációkban az életminőség szerepének növekedésére, a kommunikációs technológia
fejlődésére, a terrorizmus miatti szigorításokra.
A fentiek figyelembe vételével készült a világturizmus előtt álló feladatokat megfogalmazó
Agenda 2010, ebből néhány fontosabb szempont:
2
3

Turizmus Bulletin 1999/4.
(http//:www.mth.gov/hu/feher_konyv_magyarul[2].doc.)
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kiterjedtebb WTO-statisztikák (TSA, Tourism Barometer), fenntarthatósági indikátorok,
folyamatban lévő turisztikai projektek megvalósítása – különösen Afrikában,
a gyermekek szexuális kizsákmányolásának csökkentésére irányuló kiemelt figyelem,
tökéletesen működő globális biztonsági hálózat,
segítségnyújtás a szegény országok számára az e-fejlesztésben,
nagyobb hangsúly az e-business, a minőségi szabványok és a hálózatok területére,
Desztináció Menedzsment Tanács létrehozása a versenyképesség fokozására.

A turizmus jövőképét formáló UNWTO Stratégiai Munkacsoport 2005-ben a 2015 körüli
időszak világgazdasági környezetére vonatkozóan három szcenáriót vizsgált meg: A./
konjunktúra és dekonjunktúra, B./ Kisebb növekedés, növekvő felzárkózás, C./ A polarizáció
mélyülése. Az azóta eltelt időszak gyakorlati tapasztalata szerint a világgazdasági folyamatok
a B és C szcenáriókban megfogalmazottak mentén haladnak (új hatalmi központok – Kína,
India, Brazília - növekvő gazdasági befolyása, Afrika nagy részének lassú növekedése,
számos probléma továbbélése a világkereskedelemben, illetve a polarizáció mélyüléseként
valuta- és gazdasági válságok megjelenése).
1.5. A világturizmus a számok tükrében
A turizmus világgazdasági nagyságrendjét a legközvetlenebbül a nemzetközi turistaérkezések
számával, a turisztikai bevételek alakulásával, GDP-vel mért gazdasági teljesítményével,
beruházásaival, piaci részesedésével, valamint növekedési jellemzőivel fejezhetjük ki. Az
indikátorokat nem csak összesítve, hanem világrégiónkénti összehasonlításban is érdemes
szemügyre venni. Első megközelítésben 15 éves visszatekintéssel a turistaforgalom
dinamizmusát bemutató 1. ábra alapján vonunk le következtetéseket.
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1. ábra A nemzetközi turistaérkezések száma, 1995-2010 között, millió fő
Forrás: UNWTO Tourism outlook 42010 és Tourism Barometer January 20115
alapján saját szerkesztés
A vizsgált időszakban – két év (2003 és 2009) kivételével - töretlen volt a turista érkezések
számának emelkedése, 1995 és 2002 között 4,7 %-os, 2003 és 2008 között 5,9 %-os volt az
4
5

http://www.onecaribbean.org/content/files/UNWTOTOURISMOUTLOOK2010.pdf
http://www.turizmus.com/docs/unwto_barometer.doc
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évi átlagos növekedés. A 2009-es visszaesés oka közismert, a 2008-as pénzügyi és gazdasági
világválság, a H1N1 vírus terjedése igen erősen érintette a turizmust. Az adatok szerint
2009/2008 viszonylatában a nemzetközi utasforgalom 4,2 %-kal csökkent. A 2010-es év
vonatkozásában már erőteljes volt a növekedés, az UNWTO World Tourism Barométer 2011
januári előzetes jelentése szerint 7 % körüli növekedéssel 935 millióra emelkedett a
nemzetközi turistaérkezések száma. A jelentés a 2011 évi várható növekedést 4 – 5 % közé
teszi.
A WTTC adatai alapján6 végzett saját számítások szerint világszinten a turizmusgazdaság
GDP-vel mért teljesítménye (Travel & Tourism Economy GDP) 1995-2008 között
reálértéken összesen 39 %-kal nőtt, a turizmusba történő tőkebefektetés reálértéke pedig 80
%-kal. 2003 és 2008 között évi átlagban a GDP 3 %-os, a befektetés pedig 5,9 %-os
reálnövekedést ért el. A WTTC 2010-es jelentése szerint7 a válság hatására a GDP 2009-ben
4,7 %-kal, a turisztikai költés több, mint 8 %-kal, a befektetések értéke 12 %-kal esett vissza
reálértéken. A 2010-es előrejelzés a GDP esetében 0,5-os éves növekedést (2011-re 3,25 %), a
turisztikai költéseknél 1 %-os emelkedést, a beruházásnál 1,6 %-os csökkenést, 2011-től
növekedést prognosztizál. A turizmus továbbra is erős ágazata marad a világgazdaságnak a
GDP-ből való 9,4 %-os részesedésével, 8,2 %-os foglalkoztatási arányával.
Természetesen az átlag mögött régiónként, az egyes régiókon belüli országok között is
jelentős különbségek adódnak. Legdinamikusabban Dél- illetve Délkelet-Ázsia fejlődött, az
európai növekedés alacsonyabb volt a világ átlagánál (lásd 1. táblázat).
1. táblázat: Nemzetközi turistaérkezések és a turisztikai bevételek regionális megoszlása,
%
Régió
Turistaérkezések
Turisztikai bevételek
1995
2000
2009
1995 2000
2009
Afrika
4
4
5
2
2
3
Amerika
20
18
16
24
28
19
Dél-és Kelet-Ázsia
15
17
21
19
18
24
Európa
59
58
52
53
49
49
Közel-Kelet
2
3
6
2
3
5
Összesen
100
100
100
100
100
100
Forrás: Lengyel M. A turizmus általános elmélete 2004. 89 o. és UNWTO World Tourism
Barometer, Juni 2010.

A világturizmus piacán Európáé a vezető szerep, a 15 év során azonban veszített piaci
részesedéséből, az érkezések számát tekintve -7, a bevételeknél -4 százalékpont a különbség.
Amerika aránya is csökkent. Az átrendeződés elsősorban Dél-és Kelet Ázsia (új Grand Tour)
és Közel-Kelet javára következett be. Afrika szerepe is erősödött. Az ázsiai országok beutazó
turizmusának előretörése több tényező pozitív alakulásának tudható be. Ide sorolható a
politikai tényezők kedvezőbbé válása, az általános és a turisztikai infrastruktúra fejlődése, a
légiközlekedésben a diszkont, illetve fapados légitársaságok megjelenése hatott a
legerősebben. Európa vezető szerepének további visszaszorulásáról tanúskodik a WTO fent
hivatkozott jelentése, amely az ázsiai és a közel-keleti piac további expanziójáról számol be, e
régiókban 13, illetve 14 % volt a turistaérkezések számának növekedése, miközben Európa 3
%-os emelkedést tudott csak elérni.
6

(http//:www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Economic_Dtata_Search_Tool/

7

World Travel&Tourism Council 2010: Travel&Tourism economic impact. Executive Summary
(http://.wttc.org/bin/pdf/original_pdf_file/2010_exec_summary_final.pdf))
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Európa turizmusa
A világ utasforgalmának, valamint a nemzetközi turizmus generálta bevételeknek kb. a fele
Európára koncentrálódik. A vezető pozíció alapját a természeti és kulturális vonzerők széles
tárháza képezi. A Földközi tengeri nyaralás, Párizs, Róma megtekintése minden világpolgár
számára méltán a legvonzóbb úti cél. („Európa, a soha véget nem érő utazás” így szól az
európai turizmusbrand szlogenje). A Nyugat-Európai országok kiemelkedő gazdasági
fejlettsége magas színvonalú turisztikai szolgáltatások nyújtására ad lehetőséget. A
legnagyobb fogadó országok köre viszonylag stabil, a fent említett európai országokon kívül
Németországot, az Egyesült Királyságot, Ausztriát kell megemlíteni.
Mint ismeretes Kelet-Európa más fejlődési utat járt be. A politikai és gazdasági bezártság, az
utazások erős korlátozása miatt nem tudott a turizmus fejlődni, erre csak a rendszerváltozás
adott lehetőséget. A 90-es években a ki- és beutazások liberalizálása megadta az utazási
szabadságot, a gazdasági feltételek a turizmus kiteljesedéséhez azonban csak lassan
teremtődtek meg (megfelelő személyes célú jövedelem, befektetési források). E folyamat 5-10
évet is igénybe vett. 2000 óta Kelet-Európa turisztikai súlya számottevően nőtt, az újdonság, a
relatíve alacsony árak miatt. A közép-kelet európai térség felkapott célpont lett. Sajnos
Magyarország turisztikai pozíciói e térségre vonatkozó összevetésben hátrányosak, a
turisztikai mutatók tekintetében hazánk csak Csehország és Lengyelország után következik.
A turizmus GDP-hez való %-os hozzájárulása a közvetlen és közvetett hatásokat is
figyelembe véve 2005-ös adatok alapján néhány európai országban :
Horvátország
Spanyolország
Ausztria
Szlovénia

19,0
18,2
16,7
14,2

Csehország
Franciaország
Olaszország
Magyarország

12,7
10,9
10,2
8,3

Forrás: Morvainé – Probáld, 2008. 25 old.
A turisztikai teljesítmény értékének részesedése a bruttó hazai termékből a felsorolt
országokban – hazánkat kivéve – meghaladja a 10 %-ot, két országban közel 1/5-nyi a
gazdasági súlya. A gazdasági stabilitás hiánya megingathatja ezen országok gazdasági
helyzetét (lásd Spanyolország és Görögország példáját).
A gazdasági visszaesés különböző módon érintette kontinensünk országait. Az Eurostat
összehasonlító turisztikai adataival8 számolva 2009/2008 viszonylatában a külföldiek
vendégéjszakáinak száma a kereskedelmi szálláshelyeken – Svédország kivételével – minden
európai államban csökkent, az EU-27 átlagában 9 %-kal, a legkisebb mértékben Ausztriában.
E szomszédos országban ugyanakkor a belföldi vendégéjszakák száma növekedett, ahogy
Nagy –Britanniában, Portugáliában és Szlovéniában is. Az EU 27 átlagában a csökkenés 2 %
körüli volt. A Közép-Kelet-Európai országok közül Cseh- és Lengyelország jóval
mérsékeltebb visszaesést élt át, mint hazánk, nálunk a külföldi és belföldi vendégéjszakák
csökkenése 11, illetve 8,5 %-ot tett ki. Románia, Bulgária és Szlovákia külföldi
vendégforgalmának visszaesése meghaladta a 20 %-ot.
A turizmus intenzitását egy adott országban többek között a turisták száma, az általuk
igénybevett szolgáltatások, költésük alapján fejezhetjük ki. Az európai országok ezen
8

http://portal.ksh.hu/pls/portal/docs/PAGE/KSHPORTAL/EUROSTAT/
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szempont alapján történő összehasonlítására ad lehetőséget a következő táblázat, amely a
szállásszolgáltatásra vonatkozóan mutat be adatokat.
2. táblázat: Száz lakosra jutó vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken
néhány európai országban, 2008
Ország
Külföldi
Belföldi
Németország
68,4
325,5
Franciaország
167,1
303,3
Spanyolország
494,1
335,5
Olaszország
271,4
90,2
Nagy Britannia
138,4
279,7
Magyarország
99,7
99,2
Ausztria
898,3
360,4
Hollandia
154,0
360,8
Lengyelország
26,7
121,9
Románia
15,6
80,7
Szlovákia
95,3
131,7
Csehország
192,5
185,9
Horvátország
104,4
764,3
Forrás: Saját számítás az Eurostat adatai alapján 9

Együtt
393,9
470,4
829,7
361,5
418,1
198,9
1258,7
514,8
148,6
96,3
227,0
378,4
868,6

A táblázatban az élmezőnyt az adatok kiemelése érzékelteti. Az együttes adatok tekintetében
mint látható Ausztria, Spanyolország pozíciója kiemelkedő, ezekben az országokban a
külföldi és a belföldi turizmus egyaránt erős. Horvátországba ez csak a külföldi turizmusra
vonatkozik. A táblázatból az is kitűnik, hogy mely országokban kiemelkedő még a belföldi
turizmus (Hollandia, Németország, Franciaország, Nagy Britannia) Hazánk adatai azt
bizonyítják, hogy a kedvező turisztikai lehetőségeink kihasználása tekintetében még jelentős
feladatok előtt áll Magyarország. Európa turizmusáról a későbbiekben, a jegyzet további
fejezeteiben is lesz még szó.

9

9

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/eurostat_tablak/index.html
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2. Turizmus rendszere
2.1. A turizmus rendszerének felépítése
A turizmus a világ egyik legösszetettebb jelenségeként definiálható. Értelmezhetjük, mint a
személyek mozgását, áramlását, az egyének szükségleteit és ezek kielégítését, valamint a
gazdaság fontos szegmensét. A turizmus részjelenségek, bonyolult kapcsolatok, egymásra
gyakorolt hatások szövevényét, konzisztens rendszerét jelenti. A rendszer központi eleme a
turizmusgazdaság. E fogalom alatt a turisztikai szolgáltatások iránt megnyilvánuló igények
kielégítése céljából, erőforrások (inputok) felhasználásával létrehozott és a piacon kínált
szolgáltatások összességét (output) értjük. A szolgáltatás előállítása idő és hely
vonatkozásában egybeesik a fogyasztással, amely a turizmusgazdaság fő mozgatója. A
turizmusgazdaság piaci jelleggel működik, innen a turisztikai piac elnevezés.
A turizmus rendszere magában foglalja:
1. a turizmusgazdaságot, azaz a turisztikai piacot, alrendszereit, azok elemeit, összefüggéseit,
működési mechanizmusát,
2. a turisztikai piac környezetétét, a turisztikai piac és a környezet kölcsönhatásait.
A turizmus piaca, mint minden piac két oldalra (két alrendszerre) tagolódik, sajátos közvetítő
szektoron keresztüli kapcsolatrendszert alkotva egymással (lásd 2. ábra). A piaci környezet
az egyes szegmensekben (társadalmi, gazdasági stb.) mikro- és makro vonatkozásban
egyaránt értelmezhető, adott célterületet (település, kistérség, üdülőkörzet stb.) illetően
éppúgy, mint országos szinten. Egy terület turisztikai vállalkozásai számára mikro-gazdasági
környezeti elemekként jönnek szóba a terület gazdasági potenciálja, vagy pl. a helyi
versenytárs-vállalkozói kör, makro vonatkozásként az ország gazdasági fejlettsége,
erőforrásai vehetők számba többek között.
Természeti környezet

Társadalmi-kulturális környezet

↕

Politikai környezet

↕

↕

____ _____________________________________________ _________
T U

Turizmus alanya:
KERESLET
Küldő terület
turistája

R

I Z M

U

Közvetítő

↔ szektor ↔

S

Turizmus tárgya:
KÍNÁLAT

Cél (fogadó)terület
turisztikai terméke

P I A C A
_ _________________________________________________________

↕

↕

Gazdasági környezet

Technikai környezet

2. ábra: A turizmus rendszere
Forrás: Lengyel (2004. 103. oldal) alapján
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A turizmuspiac egyik oldalán a küldő terület turistájának kereslete, a másikon, a fogadó
területen a kereslet kielégítésére szolgáló turisztikai termékek kínálata áll. Mindkét pólus
különböző elemekből tevődik össze, a közöttük lévő kapcsolat kialakulásában fontos szerepet
tölt be a közvetítő szektor, amely speciális intézményeket, szervezeteket, illetve azoknak a
turisztikai piac működését segítő tevékenységeit nevesíti.
A keresleti oldal azokat az elemeket tartalmazza, amelyek a kereslet kialakulásának részben
pszichológiai, részben társadalmi-gazdasági jellegű feltételét jelentik. Ezek nélkül nem
beszélhetünk turisztikai keresletről, turizmusról, turistáról, turisztikai utazásról. Úgy is
fogalmazhatunk, hogy ezek a feltételek szükségesek a kereslet realizálódásához, azaz a
turisztikai fogyasztáshoz (turisztikai szolgáltatások igénybe vételéhez).
A kínálati oldal összetevőit a fogadó terület turisztikai szempontú jellemzői (vonzerő,
biztonság, közlekedés stb.), a turisztikai termékek, azok elemei (szállás, étkezés stb.), a
turizmus infrastruktúrája, szolgáltatató intézményei, a turizmus irányítása, szervezeti
rendszere képezi.
A cél-, illetve fogadóterület megnevezésére turisztikai szakkifejezésként a desztináció
fogalma használatos, amelyre, mint földrajzilag körülhatárolt turisztikai alapegységre
vonatkoztathatók a felsorolt kínálati elemek. Az alábbi 3. ábra tartalmazza a turizmus piac
két oldala elemeinek részletes felsorolását, azok kapcsolódását.

Turisztikai kereslet:
Motiváció
Szabadidő
Szabad rendelkezésű jövedelem

Turista

Közvetítő
szektor
Utazásközvetítők
TDM szervezetek

Turisztikai kínálat:
Vonzerő
Közlekedés, egyéb infrastruktúra
Turisztikai szolgáltatások
Higiénia, biztonság, vendégszeretet
Szervezeti rendszer

utazása

3. ábra: A turizmus piaca
Saját szerkesztés
Az ábra felső szaggatott vonala a kereslet és kínálat első elemeit, a motivációt és a vonzerőt
köti össze, e kapcsolat jelenti a turizmus piac fő mozgatórugóját. A kétirányú nyíl a
motivációnak megfelelő vonzerő, illetve a vonzerővel serkentett utazási motiváció szerinti
értelmezést jelzi. Az ábra utolsó sorában az egyirányú nyíllal jelölt turista utazása arra utal,
hogy a kereslet és kínálat kapcsolata a turistának a fogadóterületre való utazásával valósul
meg, de ehhez a kereslet és kínálati elemek megléte szükséges. A későbbiekben részletesen
tárgyaljuk a turizmus piac összetevőit, működésének jellemzőit.
2.2. A turizmus környezeti tényezői, turizmusra gyakorolt hatásuk
2.2.1. A hatások értelmezése, a társadalmi, kulturális környezet
A turizmus rendszere a maga összetettségében a turisztikai piacot (turizmusgazdaság,
turizmus szektor) és annak környezetét, a környezettel való kölcsönös függőségi viszonyokat
foglalja magába. A környezet szűkebb és tágabb értelmezésű, a környezetet akár világszintű
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dimenzióként is meghatározhatjuk. Többek között ezért is tekinthető nyílt rendszernek, amely
folyamatosan változik.
A szakirodalom a turizmus szektor környezeteként a társadalmi - kulturális, politikai,
gazdasági, természeti és technológiai elemeket jelöli meg, ezek azok a tényezők, amelyek
alapvetően meghatározzák adott hely (világrégió, ország, régió, település) idegenforgalmi
adottságait, s annak fejlődési lehetőségeit. Előnyös környezeti tényezők élénkítik a turizmust,
fokozzák a turizmus intenzitását. A turisztikai menedzsmentnek nem csak a piac
működésének jellemzőivel kell tisztában lenniük, jól kell ismerni a környezettel való
kapcsolat megnyilvánulását, a hatásokat és ellenhatásokat, hogy a pozitív externáliák10 a
turizmus érdekében jól hasznosuljanak, a negatív hatások pedig kivédésre kerülhessenek.
A turizmus és a környezet közötti kapcsolat kétféleképpen értelmezhető, a környezet hat a
turizmusra és fordítva. Általános szakmai tapasztalat, hogy a legtöbb környezeti veszély (pl.
hurrikán, járvány) visszatartja az utazókat a meglátogatni kívánt helytől. A turisták nagy
hányada a veszélytelen régiókat részesíti előnyben. Ellenpélda is akad, az izgalmakat,
veszélyeket kedvelő turisták azonnal meglátogatják a katasztrófa sújtotta helyeket
(katasztrófa-turizmus). Végül megemlítjük a megváltozott fizikai környezet egészségkárosító
hatását (keszon-, vagy tengeribetegség, hő- és sugárkárosítás stb.).
A társadalmi - kulturális környezet elem az alábbi szegmenseket foglalja magába:
-

társadalmi rend, a társadalom típusa,
a népesség jellemzői,
a kormányzat (központi és önkormányzat) turizmushoz való viszonyulása,
kulturális adottságok (épített örökség, hagyományok stb).

Végigkísérve a társadalmi rendszerek fejlődéstörténetét jól látható, hogy a szabad,
demokratikus társadalmi rend a turizmus számára kedvező feltételeket teremt, már az ókori
görög demokrácia is jó példa erre. A mai világunkban az országok (államok) döntő többsége
demokratikus berendezkedésű, magas szinten biztosítottak az emberi szabadságjogok, jelentős
szabadidővel, korlátozás nélküli utazási lehetőségekkel. A merev rendi társadalmak erősen
korlátozva az állampolgárok szabadságát, kedvezőtlenül érintik a turizmust.
A társadalmi rendszer mellett a társadalom típusa is meghatározó tényezőnek tekinthető. Az
emberi magatartásokkal, életmóddal jellemezhető társadalmi formák jórészt nemzeti
sajátosságokkal magyarázhatók. Egyes népekre a nagy mobilitás, az „idegen” iránti vonzódás,
erős fogyasztási hajlandóság, míg másokra a teljesítmény-centrikusság, a megszokotthoz való
ragaszkodás, a megtakarítás előtérbe helyezése a jellemző. Mindez időben is differenciáltan
jelentkezik. Amíg a hatvanas években világviszonylatban a fogyasztói társadalmak
dominanciája volt megfigyelhető, addig a 20. század utolsó 10-15 évétől felerősödtek a
fogyasztás korlátozását is magába foglaló fenntarthatósági kritériumok.
A társadalmat alkotó népességnek a turizmushoz való viszonyulását, az azt meghatározó
tényezőket környezeti elemként is jellemezhetnénk. Az utazó és a turistát fogadó személy,
illetve közösség a turizmus rendszer központi szegmensének, a turizmus piacnak (is) fontos
10

Externália: termelés/fogyasztás mellékhatása, előnyök/hátrányok okozása másoknak úgy, hogy a haszonból a
termelő/fogyasztó nem részesedik, illetve a kárt nem fizeti meg. Az előbbit pozitív, az utóbbit negatív
externáliának nevezzük. (Közgazdasági fogalmak jegyzéke:http://zskflnk.uw.hu/nk/kozgszig/koge_fogalm.htma)
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elemeit képezik, ezért az idevonatkozó ismereteket a turizmus kereslete és kínálata
fejezetekben lehet megtalálni.
A közhatalmi funkciót betöltő szervezeteknek (központi kormányzat, regionális, megyei és
települési önkormányzatok) turizmushoz való megfelelő viszonya, szerepének elismerése,
kiteljesedésének elősegítése a turizmus fejlődésének elengedhetetlen feltétele. Azokon a
területeken, ahol nem fordul elég figyelem a turizmus felé, nem kellően hatékonyak a szakmai
erőfeszítések. Hazánkban a kilencvenes évek kormányzati intézkedéseiben a turizmus
megjelenése elmaradt a kívánatostól, ez részben a rendszerváltozás más sürgetőbb feladataira
való koncentráció kényszerével magyarázható. A hazai turizmus ezen időszakának
jellemzőiről Lengyel „A turizmus alapjai” című művében (2004) részletes tájékoztatást
kapunk. A kétezres évektől a turizmus szerepének megítélésében jelentős változás
következett be.
A társadalmi környezet tekintetében fontos a társadalom tagjai körében végbemenő értékek és
normák változását, az utazási divatirányzatokat, az utazási intenzitást, a szabadidő eltöltési
módját, vagy pl. a küldő piacok iskolai szünidő szabályozását figyelemmel kísérni. Ezáltal
juthatunk információkhoz a kereslet várható fejlődési irányaira vonatkozóan.
A kulturális tényezők tekintetében a környezeti hatás a küldő és a fogadó terület
vonatkozásában egyaránt jelentkezik. A forrásterület kulturális viszonyai, az utazók kulturális
beállítottsága, ismeretei, műveltségi szintje jelentősen befolyásolja a keresett turisztikai
termék jellegét, viselkedésük kulturáltsága pedig a felkeresett terület turisztikai teherbíró
képességét.
A meglátogatott helyen található kulturális örökségek, kultúrtörténeti
hagyományok, művészettörténeti, népművészeti emlékek és értékek fontos vonzerő elemek a
turizmuspiac kínálati oldalán.
2.2.2. Politikai – jogi környezet
A társadalmi forma összefüggésben van az általános politikai helyzettel. A politikai környezet
az utazási lehetőségek biztonsága számára alapvető szempont. A politikai helyzet
vonatkozásában a hatalomgyakorlás módját, a társadalmi stabilitást (instabilitást) és a
terrorizmust kell kiemelni. Más politikai viszony jellemez egy demokratikus jogállamot, ahol
fő érték a turizmus alapját képező szabadság, mint egy nemzetközileg elszigetelődött
totalitárius diktatúrát. Történelmileg bizonyított tény, hogy a turizmus fejlődésének a zavaros
politikai viszonyok, erőszakos megmozdulások nem kedveznek. Az utcai zavargások
színhelyeit messze elkerüli a turista, a rossz élmények sokáig távol tartják adott helytől nem
csak az érintetteket, azok ismerőseit is. Az erőszak legdurvább formája a terrorizmus veti
vissza legerőteljesebben a turizmust, különösen, ha az közvetlenül a turistákra irányul (lásd
Közel-Kelet).
A politikai környezet magában foglalja adott ország törvényhozó és végrehajtó hatalmának
gyakorlásából fakadó politikákat; a társadalom és szociálpolitikát, a gazdaságpolitikát, a
területfejlesztés-területrendezés politikát, környezeti és közlekedéspolitikát stb. A turizmus
szerepének érvényesüléséhez megfelelő társadalmi- szociálpolitikai jogszabályok,
intézkedések szükségesek (munkaidő és szabadidő szabályozása, szociális és gazdasági
törvények stb.). A részben ide is sorolható gazdaságpolitikáról a következő elem, a gazdasági
környezet hatásának tárgyalásánál lesz szó. A jogi környezet vonatkozásában az utazás
adminisztratív szabályozásának megoldásai, valamint a vállalkozások működését
meghatározó keretek alakítása is fontos jelentőséggel bír.
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2.2.3. Gazdasági környezet és tényezői
A turisztikai piac működése szempontjából a gazdasági környezet a legmeghatározóbb külső
tényező. Befolyásolja a turisztikai kereslet nagyságát, minőségét és összetételét, a keresletkielégítés lehetőségeit (kínálat) és hatást gyakorol a turizmus fejlődésének ütemére. A
turizmus alakulását mindenekelőtt a fő küldő országok gazdaságának feltételei befolyásolják.
Gyakorlati tapasztalatok szerint 4 % feletti éves GDP növekedésnél erőteljesen nő a turizmus,
a GDP visszaesésre viszont azonnal érezhetően reagál. A gazdasági környezet tényezőit széles
spektrumban kell értelmezni. Az alábbi elemek érdemelnek kiemelkedő figyelmet:
- a makrogazdaság fejlettsége, a gazdaság egyensúlyi állapota, fejlődésének jellemzői
a küldő és a fogadó terület vonatkozásában,
- a gazdaságszerkezet, ágazati kapcsolatok sajátosságai,
- a turizmus gazdasági és humánerőforrása a fogadó területen,
- a közgazdasági környezet.
A makrogazdaság fejlettsége, annak magas színvonala a fogyasztás és a felhalmozás
vonatkozásában kedvező feltételek teremt a gazdasági szféra (közte a turizmus) számára.
Nagyobb lakossági és közösségi források teremtődnek a fogyasztás finanszírozásához,
növelve a termékek, szolgáltatások iránti igényt. A fejlesztésekhez szükséges anyagi források
biztosítását ugyancsak a magas teljesítmények teszik lehetővé. A nagy államháztartási hiány
negatív hatásait - tetézve a válságjelenségekkel - a magyar és több más ország lakosságának a
kétezres évek első évtizedének végén sajnos volt módja megtapasztalni. A gazdasági
visszaesés és a válság időszakában a lakosság elsősorban a szabadidős tevékenységekre
fordított kiadásait fogja vissza, s ez érezhetően visszaveti a turizmus fejlődését. (Ezeket a
hatásokat a későbbiekben adatokkal is bemutatjuk.)
Gyakran az előnytelen gazdasági struktúra lehet az egyik oka a gazdaság rossz állapotának, a
hazai viszonyokat gyakran minősítik így. A negatív következmények az ágazati
kapcsolatokon keresztül a gazdaság egyes szegmenseiben különbözőképpen jelentkeznek. A
turizmus fogalmának taglalása során szó volt arról, hogy a turizmus szerteágazó ágazati
kapcsolatokon keresztül erősen beágyazódik a gazdaságba, melyből kifolyólag kölcsönös
függőségek alakulnak ki. A turizmus beszállító ágazatainak - feldolgozó ipar, energetika,
kereskedelem, infrastrukturális szolgáltatások stb.- fejlettsége, a jól kialakított
kapcsolatrendszerek pozitívan hatnak a turizmus versenyképességére (multiplikátor hatás,
amelyről a későbbiekben lesz szó).
A turisztikai termékek előállításához erőforrások szükségesek, ezek megléte, mennyiségi és
minőségi paraméterei a turisztikai teljesítmények alapvető determinálói. Jancsik (2007)
részletesen elemzi a termelési tényezők és a turisztikai erőforrások sajátos összefüggését. A
természeti erőforrásokkal (a föld, ahogy a közgazdaságtanban e klasszikus termelési tényezőt
nevezik) a turizmusban betöltött kiemelkedő szerepük okán külön tényezőként foglalkozunk.
A humán erőforrást elsősorban a turisztikai vállalkozásoknál dolgozó munkaerőként
értelmezzük, beleértve a turizmussal kapcsolatos társadalmi szervezetek tagjait is. A
turisztikai szolgáltatás élőmunka-igényes tevékenység, a közvélekedés szerint a turisztikai
munkakörök nagy része kevésbé képzett munkaerővel is betölthető. Ez a megítélés a
turisztikai szolgáltatást megvalósító munkaerőnek csak kis részére vonatkoztatható. A turisták
ellátásában a szaktudás, a vendéglátás kultúrája alapvető versenytényező, beleértve a
magabiztos nyelvtudást is.
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A turizmus mai fejlettségi színvonalán a kereslet-kínálat hatékony összekapcsolásában, az
attrakciók élménnyé fejlesztésében az emberi erőforrás színvonala, kreativitása, szervezési, és
innovációs képessége legalább olyan fontos, mint a munkavégzés szakmai szempontjainak
való megfelelés. A turizmus szervezetek munkatársaitól elvárható, hogy a felelősségi
területükön betöltsék a turizmus fejlesztés hajtóerejét. Az élőmunka-kínálat oldaláról
manapság a minőség tekintetében beszélhetünk elsősorban szűk keresztmetszetről. Nem
véletlen, hogy a turizmusfejlesztési stratégiák egyik fontos prioritása az ilyen szemléletű
oktatásfejlesztés.
A turizmus működtetéséhez, a turisztikai kínálat fejlesztéséhez jelentős tőkére van szükség. A
természeti és humánerőforrások megfelelő nagyságú működő tőke nélkül nem hasznosulnak.
A fejlesztéseknél komoly feladatként jelentkezik a pénzügyi források előteremtése.
Alapvetően kétféle forrással lehet kalkulálni, tőkepiaci és közösségi forrásokkal.
Piacgazdaságban a profitorientált szervezeteknek alapvetően a tőkepiac jelenti a
finanszírozási forrást. Gátolja a turisztikai fejlesztéseket, ha kemények a hitelezési feltételek,
s alacsony szintű a külső befektetői hajlandóság. (Ezen körülmények jellemzőek a ciklikus
fejlődés visszaesési és válság szakaszaira.)
A turizmus az a terület, ahova a társadalmi hasznosság, illetve társadalmi felelősség indokán
jelentősebb közösségi pénzügyi forrásokat kell biztosítani. A központi (állami) források az
állami költségvetés helyzetétől függnek, a helyi források nagy részét alkotó helyi
adóbevételeket (pl. idegenforgalmi adó) a turisztikai intenzitás mellett a turizmuspolitika is
befolyásolja. Az európai és nemzeti turizmusfejlesztési stratégiákban megfogalmazottak
szerint a beruházások és a versenyképesség növelése érdekében kiemelt szerepet kaphatnak a
közszféra és magánszféra együttműködései, az un. PPP11 konstrukciók.
A turizmusgazdaság működését a közgazdasági környezet tudatos alakításával, megfelelő
gazdaságpolitikai eszközökkel (jövedelem újraelosztási-, monetáris- költségvetésiterületfejlesztési stb. politika) kell támogatni, ideértve az árszínvonalra, az inflációra és az
árfolyamok alakulására hatást gyakorló intézkedéseket. A turizmus irányítási rendszerének
feladata olyan ösztönzők kialakítása a fenti szektorokban, amelyek pozitívan befolyásolhatják
a turizmus két alrendszerének és azok kapcsolatának hatékony működését.
2.2.4. Természeti (ökológiai) környezet
Természeti környezet alkotóelemei jelentik a turisztikai vonzerők kialakításának bázisát. A
földrajzi környezet orientálja a turisztikai fejlesztések volumenét, helyszínét és jellegét, a
turisztikai kínálat attrakciói között jelentős szerepet tölt be, ezért e környezeti tényezőre e
fontos kínálati elem ismertetésénél is sor kerül.
A természeti környezet és a turizmus közötti függőség minden más társadalmi, gazdasági
tevékenységnél nagyobb. A turizmus számára legfontosabb elemek: a víz, napfény, légkör,
földfelszín, élővilág. Három csoportot alkotnak, nevezetesen:
1. élettelen természeti környezet; a földfelszín geológiai–földtani jellegzetességei, domborzati
viszonyok, energiahordozók, felszíni vizek (folyók, tavak, tengerek), gyógyforrások,
2. élő természeti környezet; növény és állatvilág,
3. klimatikus viszonyok; napfény, csapadék, légkör.
11

Publik Private Partnership, ahol az állam beruházási, szolgáltatási feladatinak ellátása során beruházási,
működtetési és finanszírozási vonatkozásokban együttműködik a piaccal. Működésük hazai megítélése
ellentmondásos.
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A természeti tájképet az első két csoport határozza meg. Turisztikai szempontból kiemelt
tájképi elem pl. a fürdésre, horgászatra, vízi sportra alkalmas vízfelület (folyó, tó, tenger), az
esztétikai élményt nyújtó, kirándulásra és sportolásra is alkalmas felszínforma (domborzat,
hegység), a látványként különleges növénytakaró és állatvilág. Kiemelt szerepük van a
különleges növény- és állatvilággal rendelkező nemzeti parkoknak, tájvédelmi körzeteknek és
természetvédelmi területeknek. Az éghajlat közvetlen fizikai hatásai (hőmérséklet, csapadék,
napsütés, szél) erősíthetik, vagy éppen ronthatják a természeti tájképek vonzerejét. Egy
csodálatos tájképű, de tájfunok által gyakran sújtott területet a turisták nem szívesen
látogatnak. A természeti környezet turisztikai vonatkozásairól több turizmusföldrajz tárgyú
szakirodalmakból tájékozódhatunk, pl. Bodnár (2005) és Michalkó, (2005 [2]).
2.2.5. Technikai, technológiai környezet
A turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra döntő részben technikai jellegű. Az alapvetően a
helyi lakosok életfeltételéhez kapcsolható alapinfrastruktúra mellett a legfontosabb láncszem
a közlekedés, azaz a turisztikai kínálat megközelíthetőségét, elérhetőségét biztosító
közlekedési-szállítási hálózat, valamint a közlekedés eszközei. A turizmus fogalmában
alapvető elem a lakóhely elhagyása, nem véletlen, hogy a turizmus fejlődése a közlekedés
fejlődésének nyomdokán haladt. A közlekedéstechnikai fejlődés során a gyorsaság,
tömegesség, rendszeresség, nagy távolságok leküzdése, a célpontok biztonságos
megközelítése, kényelem, gazdaságosság, környezet fenntarthatóság elvek követték egymást.
A különböző közlekedési eszközök más-más jellegű utazással, turisztikai formával
kapcsolódnak össze, így a társas körutazások az autóbusszal, a természeti és örökségi értékek
felkeresése főleg kontinensen belüli autós utazással valósulnak meg. Az egzotikus nyaralások
repülőgépes utazással párosulnak. E közlekedési eszköz és a tömegturizmus között szoros az
összefüggés.
A turizmus fejlődésének létfeltétele a technikai haladás. A közlekedés környezet terhelő
hatása közismert. Az egyre terjedő úthálózat értékes területeket von el. A nagy tömegek
mozgása az utazót is megterheli, a negatív pszichikai hatás gátolja a kikapcsolódást és az
élményszerzést. A hatások kivédhetők, mérsékelhetők, ez azonban jelentős költségnövelő
tényező. Éppen ezért van jelentősége a kevésbé környezetterhelő közlekedési formáknak,
mint pl. a kerékpár és a vízi közlekedés, ideértve a vasúti és kerékpáros utazás kombinálását,
a kerékpárutak mentén szerviz és tájékoztatási állomások kialakítását, továbbá a vízi utakon
zajló rekreációs célú idegenforgalom ösztönzését korszerű hajóflotta háttérrel.
A szállás és vendéglátás szolgáltatás színvonalának emelése a versenyképesség
szempontjából alapvető követelmény, e területen is erős a technikai függőség. A
kényelmesebb, komfortosabb elhelyezésre, az élmény-gazdag kínálati paletta kialakítására új
és újabb technikai megoldások adnak lehetőséget, illetve ösztönzést. A szolgáltató cégek
gazdaságos működtetésének igénye is összekapcsolódik a korszerűbb, hatékonyabb új
technológiák alkalmazásával (pl. nap-, geo-, bioenergia felhasználás).
A mai turizmus sikeressége nagyban függ az infokommunikációs technika fejlettségétől. Az
internetnek óriási jelentősége van, a világkereskedelemben a turizmusban történik a
legnagyobb volumenben elektronikus üzletkötés. A világhálót az utazása során elsősorban a
magasabb iskolai végzettséggel és keresettel rendelkező, a 40-45 évnél fiatalabb, magas
költésű piaci szegmens veszi igénybe. A turisztikai piac kereslet és kínálat oldalához is
köthető információs és kommunikációs aktivitás. A turisztikai célterületek látnivalóinak
ismertté tétele az internet nyújtotta interaktív lehetőségekkel a szolgáltatók számára kitűnő
reklám és értékesítési lehetőség. Az infokommunikációs technika a turisztikai piac keresleti
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oldalán a turisták által elérhető elektronikus információs és online foglalási rendszerek
hátterét jelenti, mindazt, amit magába foglal az e-turizmus fogalma.
A kínálat oldalán a közvetlen értékesítésen túl a beszállítókkal és a többi turisztikai
szolgáltatóval való on-line kapcsolattartás hatékonyabb összefogást, közös érdekképviseletet
tesz lehetővé. A turisztikai szolgáltató vállalkozások működtetéséhez korszerű informatikai
megoldásokat ad, beleértve a nyilvántartást, az adatfeldolgozást, az irodatechnikát, a
könyvelési, ellenőrzési rendszereket egészen az automatizált vállalatirányítási rendszerekig.
2.3. Turizmusgazdaság, turisztikai piac
2.3.1. Turizmus alanya; a turista és kereslete
A turisztikai jelenségek középpontjában az ember áll, akinek - mint a turizmus alanyának gondolkozását, magatartását anyagi és nem anyagi tényezők befolyásolják. A 3.ábra
baloldala három elemet nevez meg, egy pszichikai, egy társadalmi és egy gazdasági jellegű
tényezőt. Részletes ismertetésükre a 3.1.1 fejezetben kerül sor.
A turisztikai kereslet a turisták azon készsége, hogy különböző turisztikai termékeket
meghatározott pénzmennyiségért megvásároljanak. A kereslet a szükségletből indul ki, annak
felismerése, tudatosulása a kereslet alapja. A piac működésének megértése feltételezi, hogy
kissé körbejárjuk az emberi szükséglet fogalmát.
A szükséglet kialakulásának az ember érzelemvilágában jelen lévő hiányérzet a gyökere. Az
ember természetes törekvése, hogy megfelelő magatartással megszüntesse ezt az érzést. Az
átélt hiányérzet alakítja ki a szükségletet. A szükséglet kielégítésére irányuló hajlandóság
indítéka a hasznosság, a turizmus esetében a turisztikai termék elfogyasztásával nyerhető
szubjektív érzés, amelyet turisztikai élménynek nevezünk. A turisztikai keresletet nagyfokú
szabadságfok, erős szubjektivitás és érzékenység jellemzi, ebből adódik a magas kockázat a
kínálati oldalon. A turisták fogyasztói magatartását befolyásoló okok vizsgálata a turizmus
piac működése szempontjából alapvető követelmény. A turisztikai termékek iránti kereslet
kialakulásának folyamatát, az utazás megvalósulását a 4. ábra szemlélteti.
Latens
szükséglet

felismerés
Szándék

marketing

Utazás,
tartózkodás a
célterületen

Motiváció
Célok, keresés,
szükségletkielégítésről döntés

4. ábra: Utazási döntési modell
Forrás: Lengyel (2004. 121 old.) alapján saját szerkesztés
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A szükséglet kielégítést bemutató egyszerű modell szerint a folyamat a hiányérzettől (látens
szükséglet) a kereslet kielégítéséig tart, és különböző egyéni és környezeti szűrőkön, ösztönző
hatásokon megy keresztül. A potenciális turista rendelkezik bizonyos előzetes elképzelésekkel
a szabadidő eltöltés e lehetőségéről, majd egy tudatosulási folyamat során jut el az utazási
szándékig. E folyamat támogatója a kínálati oldal megfelelő marketing kommunikációja.
A szándékká válást követi a kereslet konkretizálása, az utazási célkitűzés kialakítása, annak
körvonalazása, hogy milyen turisztikai szolgáltatást fog igénybe venni. Ebben játszik közre az
egyén motivációja. Meghatározó szerepe van az átélt élménynek, a korábbi utazással járó
komplex érzetnek mind a szándék megfogalmazása, mind az utazás konkretizálódása során.
Az utazási döntésben jelentőséget kapnak a fogyasztói szokások is. Mindezek fontos tényezői
a turisztikai termék kiválasztásának. Az ábrán a marketing melletti vonal alsó nyila utal arra,
hogy a konkrét döntésben szerepe van a marketingnek is. A folyamat, mint látjuk a kereslet
realizálódásával, a turisztikai termék elfogyasztásával zárul. Ehhez feltételezzük, hogy a
kereslet másik két eleme, a szabadidő és az anyagi - pénzügyi források is rendelkezésre
állnak. (A szükségletet, keresletet további boncolgatja a 3. fejezet.)
Az emberi szükséglet különböző formákban ölt testet, meghatározott szerkezeti rendszert
alkotva, amelyben a prioritás, a fontosság a fő rendező elv. Vannak alapvető fizikai
szükségletek, amelyek kielégítése nélkül nincs emberi élet. Az ember, mint társas lény,
társadalomban élő egyén közösségi igényekkel is rendelkezik. Tudatos, fejlett emberi
gondolkodás eredménye az önmegvalósításra való törekvés. Mindezt az un. Maslow féle
szükséglet-piramis rendszerezi.
A piramis alsó, legszélesebb szintje az alapvető biológiai szükségleteket (alvás, étkezés stb.)
reprezentálja, a következő az ember védelemre, biztonságra vonatkozó igényét. A harmadik
szint a társadalmi együttélésből eredő olyan elemeket foglalja magába, mint a szeretet- a
tartozás valahová, az elismerés, a státus iránti igény. A piramis csúcsán a legkisebb területű
negyedik szint összetett pszichikai szükségletet fejez ki, ez az önalakítás, önmegvalósítás,
amely a legfejlettebb emberi motiváció.
A maslowi felfogás szerint a felsőbb szintek szükségletei akkor jelentkeznek, ha az alatta
lévők részben már kielégítésre kerültek. Ez az összefüggés a társadalmi fejlődés és az emberi
életutak alakulásának tapasztalataira alapozható. Kérdés, hogy az utazás, a turizmus a
szükséglet melyik szintjéhez sorolható? A választ nem lehet általánosságban megfogalmazni.
Történelmi vonatkozásban vizsgálva a kérdést, a besorolás tekintetében a korábbi negyedik
szintről haladunk a piramis alja felé. A társadalmi pozíció, a társadalmi réteghez való tartozás
fontos szempontja a megítélésnek, vannak olyan élethelyzetek (pl. a nagy munkaleterheltség),
amelyekben az életvitel továbbfolytatása szempontjából akár fizikai szükségletként
jelentkezhet a kikapcsolódást, regenerálódást biztosító utazás.
Adott piacon jelenlévő turista fogyasztását a máshol keletkezett/megszerzett jövedelméből
finanszírozza, ha nem utazott volna oda, adott területen nem jelenik meg ez a kereslet. Tehát
egy térségben a helyiek (rezidensek) fogyasztásához hozzáadódik a turisták kereslete,
amelynek jövedelemforrása más országból (területről) származik. Ez a pótlólagos kereslet az
alapja annak, hogy a turisztikai fogyasztás mindig kedvező folyamat a fogadó területen, a
küldő ország (térség) esetében viszont negatívan érinti a jövedelem-felhasználási
lehetőségeket.
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2.3.2. A turizmus tárgya; a kínálat
2.3.2.1. Desztináció
A turizmus megvalósulásához, a turista szükségleteinek kielégítéséhez a piac másik, kínálati
oldalán megfelelő szolgáltatáshalmaznak kell rendelkezésre állni. A turista a turizmus alanya,
a kínálat a turizmus tárgya, ide sorolhatjuk a természet, a társadalom, a gazdaság mindazon
jelenségeit, tárgyiasult formáit, amelyek a turistát utazásra késztetik. A kínálati oldalhoz
tartozik az utazás megvalósulását lehetővé tevő eszköztár és intézményrendszer is.
A kínálati oldal elemei a következők:
- Vonzerő
- Közlekedés
- Turisztikai szolgáltatások
- Turisztikai információk
- Biztonság, vendégszeretet
- Turisztikai intézményi egységek, szervezetek.
A fogadóterület, desztináció, vagy célterület a turizmus realizálódásának önálló egysége.
Itt talál egymásra a turizmus alanya és tárgya, azaz a turisztikai kereslet és a kínálat. A
desztináció a hordozója a kínálati elemeknek, mindazon tárgyiasult és szellemi turisztikai
szolgáltatásoknak, amelyek a turisták jó közérzetét előnyösen, tudatosan alakítják. A kínálat
alkotó elemeinek részletes tárgyalására a 4. fejezetben kerül sor. Ahhoz, hogy valamely hely,
térség turisztikai célterületté válhasson, meghatározó tényezőkkel kell rendelkeznie. Ezek a
tényezők speciális kritériumrendszert alkotnak a desztinációs területek lehatárolásában,
kijelölésében. Nem minden helyszín, térség válhat turisztikai célterületté.
A desztináció – mint turisztikai alapfogalom - fizikailag/földrajzilag körülhatárolt helyszín,
területi egység, amely a turizmus sokféle jellemzőivel rendelkezik. Utazási célterület és
fogadóterület. Olyan térség, amely legalább egy nap eltöltéséhez szükséges turisztikai
vonzerőket, turisztikai termékeket és szolgáltatásokat tartalmaz. Rendelkezik imázzsal és a
szükséges háttérszolgáltatásokkal (bank, egészségügy stb.). A desztináció a turisztikai piacon
másokkal versenyez. Az utazási piacon napjainkban a desztinációk arra törekszenek, hogy
márkákként jelenjenek meg (lásd Magyarország turisztikai országmárka). A desztináció
turizmusának hatékony működtetésében kiemelt szerepük van a Turisztikai Desztináció
Menedzsment (TDM) szervezeteknek. A hazai turizmus a jelen és a közeljövő éveiben e
szervezetek kialakulásának időszakát éli.
Az egyes célterületek látogató forgalmának hosszú távú alakulásában sok a hasonlóság. E
felismerés volt az alapja a turisztikai kereslet (fogyasztás) alakulását az idő függvényében
leíró desztinációs életciklus görbék megjelenésének a turizmus szakirodalmában. A
legismertebb Butler modellje, amelyben hat szakasz követi egymást: felfedezés,
bekapcsolódás, fejlődés, konszolidáció, stagnálás, hanyatlás/újjáéledés, írja Rátz T. PhD
értekezésében (1999. 18-19 o.).
A felfedezés szakaszában az érkezők főleg kirándulók, természetjárók. A látogatószám
növekedésével kialakulnak a turisztikai szolgáltatás kapacitások (bekapcsolódás). A fejlődési
szakaszban a legintenzívebb a turisták számának (fogyasztásának) növekedése, a
konszolidáció szakaszára a látogatószám lassuló növekedési üteme jellemző. A turistaaktivitás
maximumát a stagnálás szakaszában éri el. Jelentkeznek a turizmus negatív hatásai, a terület
28

elveszítheti versenyképességét más célterületekkel szemben, és fokozatosan kiszorulhat a
piacról (hanyatlás). Ennek alternatívája a desztináció újjáélesztése még kihasználatlan
erőforrások felhasználásával, új, mesterséges attrakciók létrehozásával, a meglévő vonzerők
teljes átalakításával. Az utolsó szakasz kimenete tehát kétesélyes.
Egy ország, egy térség, mint turisztikai desztináció imázsa nagymértékben befolyásolja az
iránta megnyilvánuló utazási kereslet alakulását. Mindez aláhúzza azon vizsgálatok
jelentőségét, amely a turistákban/leendő turistákban meglévő ország-, illetve régiókép
megismerésére irányul. Ezekre alapozva lehet a desztinációról kialakult képet folyamatosan
javítani, amely minden, a turizmus által érintett vállalkozás, szervezet, intézmény fontos
feladatát képezi.
2.3.2.2. A turizmus területi egységei, szintjei
A turizmus területi alapegységeit a települések jelentik. A települések legfontosabb
(alap)funkciója a lakófunkció számos társadalmi és gazdasági funkcióval társítva, ezek között
találjuk a turisztikai funkciót is. Egy településnek a turisztikai alkalmasságát természetiföldrajzi tényezői, közlekedési összeköttetései, turisztikai infra- és szuprastruktúrája, azaz a
turisztikai vonzerő megléte határozza meg. Ez utóbbival nem minden település rendelkezik.
Vannak viszont olyanok, ahol a turizmus domináns szereppel bír, ezek a turisztikai
települések. Ez utóbbiak körében jelentős a heterogenitás. Megkülönböztetett státuszúak az
üdülőkörzethez, különösen a kiemelt üdülőkörzetekhez tartozóak, mint pl. a Balaton parti
települések.
A turisztikai település jelenti a turisztikai vonzerő központját, a turisztikai kereslet
célpontját, a kereslet-kínálat összekapcsolódásának helyét. E település típus arculatát
alapvetően a turisztikai tevékenységek határozzák meg, kiterjedt turisztikai infrastruktúrával
és koncentrált turisztikai kínálattal rendelkezik. A helyben lakók mindennapi életére, a
település bevételeire erős hatást gyakorol. A turisztikai településtől meg kell különböztetni a
kizárólagos üdülőfunkcióval rendelkező üdülőtelepet, ez nem tekinthető településkategóriának. A földrajzi szempontból összetartozó turisztikai települések üdülőkörzeteket
alkotnak, ezek nem fedik le az ország területét.
A turisztikai települések formái
Üdülőhelyek (üdülő-települések): ahol a klíma és tájadottságok, nyugodt, zajmentes
környezet kiváló lehetőséget nyújt a pihenésre. Vannak olyan üdülőhelyek, ahol a sokféle
szolgáltatást nyújtó komfortos szálláshelyek és ellátási intézmények tartós üdülési célt
szolgálnak, s vannak olyanok, amelyek elsősorban a rövidebb üdülést, gyors kikapcsolódást
preferáló turisták igényeinek (üdülés és szórakozás) kielégítésére koncentrálnak. E gyorsan
elérhető helyekre jellemző a nagyobb tömeg, a zsúfoltság.
A turistavárost Michalkó urbanizált idegenforgalmi helyként határozza meg (1999),
amelyben a turistaforgalom, a turizmus infrastruktúrája, a turisztikai létesítmények,
szervezetek, a turizmusaktivitás markánsan jelenik meg a város társadalmi, gazdasági
struktúrájában. A városi turizmus esetében az eltérő motivációjú turisták keresletét a
turistaváros kínálatának igen széles spektruma elégíti ki.
Az üdülőhelyhez tartózónak tekinthetők a zömmel az agglomerációkban fekvő
nyaralóhelyek az un. második otthon létesítményei, a hétvégi házak, nyaralók. A hétvégi
üdülés iránti növekvő igény ilyen módon való kielégítése speciális hatással van a turizmusra,
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kiváltja a turisztikai szállást, az ellátás tekintetében mérsékelt,
eseményturizmus különböző formái iránt erőteljesebb igényeket támaszt.

ugyanakkor

az

Gyógyhelyek: természeti gyógy-tényezőkkel rendelkező helyek, települések: ide tartoznak a
gyógyfürdőhelyek (gyógy-ivóvízzel, gyógyfürdő- kúraszolgáltatásokkal), a klimatikus
gyógyhelyek (főleg légzőszervi betegségek; tüdő, allergia stb.), egyéb gyógyhelyek (speciális
betegségek kezelése láp, iszap, gázok, só stb. segítségével ). Mind az üdülő-, mind a
gyógyhely elnevezés engedélyhez kötött, az engedélyhez a természeti gyógy-tényezőket be
kell vizsgáltatni és a vizsgálatokat folyamatossá kell tenni. A szabályozás előírja a terület
védettségét és elkülönítését, speciális infrastruktúrát, orvosi terápiákat, étkezési
szolgáltatásokat határoz meg.
Kulturális, vallási és szórakozási vonzerővel rendelkező helyek, fesztiválok (Salzburg,
Bayreuth), zarándoklatok helyei (Mekka, Lourdes) és szórakozóhelyek (Las Vegas,
Disneyland), valamint gazdasági, tudományos, közlekedési központokként ismert, a
hivatásturizmushoz sorolható rendezvények (kongresszusok stb. helyszínei, pl. Davos).
Településeink turisztikai jellegéről a statisztikai területi számjelrendszer alapján kaphatunk
információkat. Kódok alapján sorolhatók be a települések a 9 idegenforgalmi régióba. Ezek
lefedik az ország területét, a turizmus irányítása témában lesz róluk még szó. A kódok alapján
megállapítható, hogy a település tartozik-e, és melyik kiemelt üdülőkörzethez, világörökségi
helyszínhez, nemzeti parkhoz, érintett-e a gyógyturizmus által és annak melyik formájával.
(További konkrét információk a Statisztikai Közlöny 2008.05.07-i számában találhatók
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/25/PDF/2008/1.pdf).
2.3.3. A kereslet és a kínálat összekapcsolása, utazásszervezés, közvetítés
A turizmus rendszer sematikus ábráján (2. ábra) a két alrendszer közötti ábraterület a kereslet
és a kínálat összekapcsolódását, az abban közrejátszó eszközöket és szereplőket, a turizmus
realizálódásának elősegítését jelképezi.
A potenciális utazó döntéseinek befolyásolása feltételezi, hogy ismerjük a keresleti/fogyasztói
igényeket és az ahhoz kapcsolódó feltételeket, azért, hogy a kínálati elemeket ennek
megfelelően lehessen kialakítani. Az is fontos, hogy az utazást követően megvalósuljon a
visszacsatolás, az informálódás arról, hogy a turisták milyen benyomást szereztek a
meglátogatott desztináció kínálatáról, a szolgáltatások színvonaláról, különös tekintettel a
hiányosságokra, a szűk keresztmetszetekre. Mindez a marketing eszközeivel valósul meg.
Fontosságánál fogva a marketing a turisztikai szakképzésekben önálló tantárgyként szerepel.
Szervezés szempontjából a turizmus piac modelljében a küldő és fogadó terület, azaz a turista
és a turisztikai termék között a kapcsolat kétféle csatornán keresztül valósulhat meg:
közvetlen formában; az utazó maga állítja össze az utazási programját, maga dönt az
igénybe venni kívánt szolgáltatási helyszínekről a szolgáltatók hírneve, hirdetései,
bemutatói, promóciói alapján,
- közvetett csatornán, közvetítő hálózaton keresztül, kapcsolatteremtő turisztikai
vállalkozások tevékenységét igénybe véve.
-

A közvetett kapcsolat esetén beszélünk szervezett utazásról, amely lehet:
részleges (szolgáltató – utazásközvetítő – turista) és
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teljes (szolgáltató – utazásszervező – utazásközvetítő – turista)
A szervezett utazás (utaztatás) két tevékenységre különül el:
1. utazásszervező (tour operator) nagybani elosztásokkal (nagykereskedelem) foglalkozik, a
közlekedési és a fogadó területi szolgáltatásokból utatzási csomagokat állít össze,
2. utazásközvetítő (travel agency), szolgáltatásokat és az utazásszervező csomagajánlatait
közvetíti az utasoknak.
Utazásszervezés saját szervezésben, vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazás
szervezése, turisztikai termék (csomagtúra) értékesítés, vagy abban való közreműködés. Az
utazásszervezés szerteágazó tevékenységeket foglal magába, így a piackutatást, a
programkidolgozást és szervezést, az értékesítést, és a program lebonyolítását. A szervezés
tartozékai off- és on-line eszközök: katalógusok, programfüzetek, számítógépes foglalás,
értékesítés. Tevékenysége kiterjedhet a belföldi utazásszervezésre (belföldön belüli szervezésértékesítés) és nemzetközi utazásszervezésre. Ez utóbbi a belföldről külföldre, vagy külföldről
belföldre való értékesítést, külföldi utazásszervező magyarországi utazásainak szervezésében
való közreműködést, vagy külföldi részszolgáltatások itthoni értékesítését jelenti.
Utazásközvetítés a belföldi utazásszervező nevében, megbízásként (jutalék ellenében) utazási
szerződéskötés. Az utazási szerződés fontos írásos dokumentum, kormányrendelet írja elő, a
jogviták kivédésére rögzíti az utazó és a szolgáltató (utazásszervező) vállalásait és
kötelezettségeit. Egyéb utazással kapcsolatos közvetítő tevékenységek: étkezés, szállás,
városnézés, jegyek rendezvényekre, biztosításkötés, tanácsadás, szolgáltatók piacra segítése
(hozzáadott érték termelés).
A világhálónak egyre nagyobb a szerepe a turista és a turisztikai kínálat összekapcsolásában,
amely az utazásszervezői piacon a kereslet csökkenését vonja maga után. Az ágazat
vállalkozásai élesedő versenyre számíthatnak.
2.4. A turizmus hatása a környezetre
2.4.1. A turizmus hatásainak megnyilvánulása
A turizmus jelenség jelentős befolyásoló tényező az érintett országok gazdasági, társadalmi,
kulturális életében, és nagymértékben hozzájárul az emberiség fizikai környezetének
megváltozásához is. Hatása komplexen jelentkezik. A különböző jellegű hatások kétpólusúak.
Pozitív
hozadékokként
a
népesség-megtartás,
értékés
jövedelemtermelés,
munkahelyteremtés, hagyományok és kulturális értékek megőrzése, a környezetvédelemmel
kapcsolatos társadalmi válaszok említhetők, a negatív következmények sorában a
látogatóforgalom okozta zsúfoltság, a turistaszám emelkedéssel együtt járó emisszió
növekedés, a természeti és épített környezet degradációja, deviancia, turizmussal szembeni
fokozódó ellenérzés kerül megnevezésre. Közgazdasági megfogalmazásban a turizmus
externáliáiról van szó, a más területeken előnyként (haszon) vagy hátrányként (költség)
jelentkező külső gazdasági hatásokról (Jancsik, 2007).
A turizmus hatásait tanulmányozó elméleti szakemberek véleménye a pártoló és a kétkedő
nézetek, mint két szélső megítélés között helyezkednek el. Rácz (1999) ismertetése szerint a
csak pozitív, s elsősorban gazdasági előnyöket hangsúlyozó pártoló álláspont a turizmusnak a
XX. sz. dereka körül kibontakozó fellendülése idején nyert teret, a turizmusban rejlő
környezeti károsító hatás (túl)hangsúlyozását (kétkedést) pedig a környezeti problémák
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nyilvánvalóvá válása hozta magával. Ez utóbbi helyzet hatására erősödtek meg a
környezethez alkalmazkodó, az ún. alternatív turizmus típusokat szorgalmazó nézetek. E
törekvések pozitív jellege vitathatatlan, dominanciájuk azonban a turizmus világméretű
fejlődését tekintve elképzelhetetlen, lévén ezen kis turistalétszámokra kialakított termékek
nem alkalmasak a nagytömegű turisztikai kereslet kielégítésére a világturizmusban, csak
kiegészítő szerepet tölthetnek be.
A helyzet valós megítélését, s egyben a turizmusnak a társadalmi-gazdasági fejlődés
szolgálatába állítását a turizmus, mint rendszer működésének, az előnyős és hátrányos
környezeti hatások tudományos megismerése alapján e hatások tudatos erősítése, illetve
visszaszorítására tett intézkedésekkel, azaz a turizmus hatásainak befolyásolásával lehet
elősegíteni. A sokoldalú elemzésből származó információk alapján lehet csak adott
desztinációban a turizmus szervezési és fejlesztési feladatait sikeresen megoldani.
Jellegét tekintve a turizmus hatásait három - fizikai, társadalmi és gazdasági - csoportba lehet
tagolni. A csoportok nem merevek, átjárhatók, azokat rugalmasan kell értelmezni. Például a
turizmus pozitív munkapiaci hatása gazdasági, s egyben társadalmi jellegűnek is értékelhető
(nagyobb gazdasági értékteremtés, javuló életminőség), a fizikai károsító hatások a
helyreállításból adódóan gazdasági következményt is jelentenek. A hatások kölcsönhatásként
értékelhetők, adott területen a turizmus fejlődését alakító tényezőként ugyanezen kategóriák
definiálhatók. Felvetődik egy negyedik dimenzió szerepe is, a turizmus szervezésére,
tervezésére, irányítására kiterjedő intézményi hatás is (Puczkó, 1999).
A hatások döntően a fogadóterületeken érvényesülnek. Ugyanakkor a kikapcsolódás a
regenerálódás, a szellemiekben gazdagító turisztikai tudás- és élményszerzés pozitívan hat a
turista személyiségére, közvetve munkavégzésére, emberi kapcsolataira, A hivatás
turizmusban résztvevők a megszerzett tudást, szakmai - üzleti kapcsolatokat otthon,
munkájukban, hivatásukban tudják kamatoztatni, ezen hatások tehát a küldő területet érintik.
A pontosabb megközelítés szempontjából érdemes megkülönböztetni a valóságos és az észlelt
hatásokat. A téves észlelések, megítélések kedvezőtlen hatását megfelelő informálás
csökkentheti.
A turizmus környezeti hatásainak mértékét és jellegét befolyásoló tényezők: az érintett terület
turisztikai használatának intenzitása, az életgörbén elfoglalt pozíciója, a természeti környezet
sebezhetősége-ellenállóképessége, a turizmus-fejlesztés jellemzői, pl. mennyire gyors és
nagyléptékű, helyi, vagy külső-, közösségi, vagy magán finanszírozással történik-e a
fejlesztés.
2.4.2. Fizikai hatások
A turizmus fizikai hatásai alatt a hatásvizsgálatok kezdetén (a múlt század utolsó
harmadában) a tájképi érték csökkenését, a természeti környezetre gyakorolt szennyező,
degradációs hatásokat vették számba. Innen datálódik a környezetileg érzékeny (lágy/szelíd),
és a károsító, szennyező (kemény) turizmus fogalompár, melyek tartalmilag jelentősen
bővülve gyakori szereplői napjaink turisztikai szakirodalmának. (Részletesebb taglalására a
későbbiekben visszatérünk.)
A fizikai hatások kulcsfontosságát az a tény jelzi, hogy ebben az esetben a legfontosabb
vonzerő elemet jelentő fizikai (természeti és épített) környezetről van szó, a pusztító hatás
tehát a saját feltétel károsítását (önpusztítást) is jelenti. Ennek kivédésére a turizmus okozta
károk bekövetkeztét megelőző eljárásokat kell alkalmazni. A tömegturizmus terjedése hozta
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magával a talajkárosításokat (erózió, szennyvíz, olaj és egyéb szennyezőanyagok talajba
jutása), a természeti vizek veszélyeztetését, a növény- és állatvilágban okozott pusztításokat, a
turizmus rohamos fejlődésével együtt járó motorizáció valamint a levegőszennyezést.
A turistáknak az utazással megvalósult fizikai áramlása terhelő hatást gyakorol a közlekedési
hálózatokra, másfelől a fogadóterület alapinfrastruktúrájára, a kommunális ellátó
létesítményekre. A nem megfelelően kiépített, szervezetlen működésű hálózatok negatív
hatást váltanak ki. A szálláshely létesítmények és vendéglátóhelyek vonatkozásában a
felhasznált erőforrások (pl. energia), anyagok, kibocsátások környezetbarát, avagy
környezetidegen jellege, a hulladékok, szennyezőanyagok kezelése jelentik a területi hatások
fő csomópontjait.
Az attrakció típusa meghatározhatja a fizikai környezeti hatások jellegét. Gyakori jelenség,
hogy a sajátos természeti környezetre épülő attrakciókat környezet érzékeny turizmus
formákkal hasznosítják (pl. természetvédelmi területeket ökoturizmussal), amely pozitív
környezeti externáliára példa. Ugyanakkor a sajátos örökségi értékekkel rendelkező régiók,
vagy az olyan nagy tömeget rövid ideig vonzó attrakciók, mint a világkiállítások erős
turisztikai aktivitással járnak, magukban hordják a fizikai környezetterhelés lehetőségét.
2.4.3. A turizmus gazdasági hatásai
A turizmus gazdasági hatása a küldő- és a fogadóterületek gazdaságának jellemzőiben,
gazdasági struktúrájában a turizmus fejlődése következtében végbemenő változásokban
nyilvánul meg. Növeli a gazdasági teljesítményeket, többletfogyasztást indukál (multiplikátor
hatás), pozitív hatást gyakorol a munkaerőpiacra, az ország folyó fizetési mérlegére, növeli a
nemzeti vagyont nem csak a turisztikai infra- és szuprastruktúra által, hanem a telekárak
növekedése, valamint a hasznosított gyógyforrások gazdasági értékként való megjelenése
következtében. Kiegyenlítő szerepet tölthet be a területi fejlettségbeli differenciáltságban.
(Bacsi, 2008.)
A turizmusgazdaság, turizmuspiac, mint ökonómiai rendszer gazdasági hatásai részben
általános jellegűek, megegyeznek a gazdaság más szektorára jellemző folyamatokkal, részben
sajátos vonásokat, tulajdonságokat mutatnak. Mindezeket a turizmus-szektor négy gazdasági
funkciójának ismertetése vonatkozásában tekintjük át. (Kaspar- Fekete, 2006.)
1. Termelési és jövedelemfunkció (értéktermelés)
A turizmus, mint termelési erőforrások felhasználásával végzett értéktermelő tevékenység
hozzájárul az ország bruttó hazai termékéhez (a bruttó nemzeti jövedelemhez), ezáltal az
ország gazdasági növekedéséhez. Az érték- és jövedelemtermelésben multiplikátorhatás
érvényesül. Az egységnyi turisztikai fogyasztással kiváltott érték-, illetve
jövedelemsokszorozódás úgy jelentkezik, hogy a közvetlen turisztikai érték (jövedelem)
termeléshez közvetett és indukált érték (jövedelem) adódik hozzá. A közvetett termelés a
turizmushoz közvetlenül kapcsolódó (beszállító) ágazatokra vonatkozik, az indukált pedig a
turizmusból kiáramló jövedelem által a gazdaság egyéb területein kiváltott többlettermelésből
adódik. (A meghatározás módjáról a Turizmus Szatellit Számla bemutatásánál lesz szó.) Ha a
turizmus döntően a hazai gazdaságra épül (a termelésnek kicsi az importtartalma), és magas
szintű turisztikai kereslet jelentkezik, erőteljes a multiplikátor hatás.
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2. . Fizetési mérleg funkció
A nemzetközi turizmus - beutazó(aktív) és kiutazó(passzív) turizmus - szolgáltatás
külkereskedelemnek számít, és az ország folyó fizetési mérlegében kerül elszámolásra.
Exportként az aktív turizmusból származó bevételek, importként a passzív turizmushoz
kötődő külföldön felmerült kiadások szerepelnek Az export-import különbség, mint egyenleg
javíthatja, illetve ronthatja a folyó fizetési mérleget. Ha egy országban erősebb a beutazó
turizmus, a mérlegben aktívum keletkezik, ez az ország számára kedvező, ellenkező esetben
fordított a helyzet.
3. Foglalkoztatási funkció
A turizmus fejlesztés előnyei sorában kiemelkedő a munkaerőpiacra gyakorolt hatás,
közvetlen munkahelyteremtés a turizmus vállalkozásaiban, és közvetett a turisztikai
szervezeteknél. A foglalkoztatás területén is jelentkezik a multiplikátor hatás. Ez a funkció
különösen a magas munkanélküliséggel sújtott területeken fejt ki kedvező hatást. Viszonylag
nagy létszámban foglalkoztat az ágazat szakképzettséget nem igénylő munkaerőt, nagy
részben szezonálisan, ezt sokszor negatív jellemzőként szokták megfogalmazni. Az érintett
ágazatok foglalkoztatottjainak körében a nyolc és annál kevesebb osztályt végzők aránya
2006-ban a nemzetgazdasági átlaggal megegyezően kb. 13 %-ot tett ki. (Morvainé Probáld, 2008.) Ha a munkaerőforrás jelentős részét alacsony képzettségűek teszik ki –
ahogy ez hazánk több régiójában előfordul – s nincs más munkaalkalom, a turizmus jelentheti
az egyedüli jövedelem forrást. A turizmus munkahelyteremtő képességének lehetőségeit
elemző tanulmány (Morvainé - Probáld, 2008.) a turizmus munkaerő-piaci jelenlétét – a
tovagyűrűző hatásokat is figyelembe véve - 480 ezer főre becsüli.
4. Kiegyenlítési funkció
A kiegyenlítési szerep elsősorban regionálisan jelentkezik, a kevéssé fejlett területeken
érvényesül országok, régiók, tájegységek vonatkozásában. A turizmus az a gazdasági ág,
amely a természeti erőforrásokat a legszélesebb módon képes hasznosítani. Ott, ahol a
termelési tényezők más gazdasági tevékenységeknek nem kedveznek, és megfelelő vonzerők
állnak rendelkezésre, a természeti erőforrásokra épülő turizmusnak (pihenés, kikacsolódás,
kirándulás) adottak a feltételei. Ezen alapokra épülő turisztikai szolgáltatásfejlesztéssel
lehetőséget kaphat adott területi egység, hogy a lemaradását a gazdasági fejlettség
tekintetében csökkentse. Több fejlődő ország példája bizonyítja, hogy a turizmus fejlesztése
jó esélyt ad az ország gazdasági felzárkózására.
A turizmus gazdasági hatásait (költségét és hasznát) pénzben nagyon nehéz megállapítani.
Pedig a nemzetgazdasági mutatókban való megjelenése jelentősen erősítheti a turizmus
identitását, társadalmi elismertségét. Ennek felismerése vezette a WTO-t arra, hogy
kezdeményezze egy korszerű statisztikai mérési módszer alkalmazását, a már említett
Turizmus Szatellit Számlarendszert -, amely a turizmus sajátos gazdasági beágyazottságát
komplexen, számszerűsítve be tudja mutatni. A Turisztikai és Utazási Világtanács (WTTC) a
világ sok országáról állít össze átfogóbb jellegű szatellit-számlát. A fejlett országok nemzeti
statisztikai rendszerében sem általános a TSzSz összeállítás. Hazánk 2006-ban jelentette meg
az első ilyen bővebb terjedelmű munkát 2004-es adatokra vonatkozóan, kísérleti jelleggel
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(Magyarország Turizmus Szatellit Számlái 2004.12) Azóta csak a 2005, 2006, 2007-re
vonatkozó táblák kerültek publikálásra 13.
2.4.4. A turizmus társadalmi - kulturális hatása
A turizmus társadalmi hatásait elsősorban abból a szempontból kell szemügyre venni, hogy az
milyen változásokat indukál a fogadó közösség szokásos életében, továbbá, hogy a helyi
lakosok a turizmushoz miként alkalmazkodnak. A turizmus kihat az élet minőségére, a
közösség szerveződésére, társadalmi kapcsolatokra, az emberi értékrendszerre, erkölcsi
elvekre, viselkedés kultúrára, befolyásolja a helyi közösség kulturális és művészeti életét.
A turizmus társadalmi hatásaival foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalom igen jelentős
teret szentel a jelenség társadalmi hatásainak feltárására, amely mutatók elsősorban a
foglalkoztatottság, a demográfia, a kommunikáció és a kultúra bizonyos területein észlelhető
változásokat mutatják be. Ezek, a statisztikai adatokból, illetve empirikus kutatások során
nyert információkból összeállítható objektív tényezők leginkább a célállomások lakosságának
szociokulturális viszonyaival foglalkoznak.
Mindemellett meglehetősen kevés ismeret áll azzal kapcsolatban rendelkezésre, hogy a
turizmusban való érintettség milyen lelki változásokat generál és ez hogyan segíti, illetve
hátráltatja a mentális kiegyensúlyozottságot. Szükség van egy olyan mutatóra, amely alkalmas
a turizmus társadalmi hatásainak komplex, a területi és időbeli összefüggéseket is figyelembe
vevő, az összehasonlítást lehetővé tevő értékelésére. A mutató segítségével a tervezők és a
döntéshozók munkája is megalapozottabbá válhat.
Miben nyilvánulnak meg a társadalmi-kulturális hatások?
1. Megnövekszik a népességszám, (turizmusban foglalkoztatottak beáramlása, látogatók
jelenléte) esetleges negatív következmények: zsúfoltság, túlterheltség, nehezebb napi
életvitel, konfliktushelyzetek, romló közbiztonság).
2. Módosul a munkaerőpiac (új, zömmel szezonális munkahelyek létrejötte).
3. Átalakul a helyi közösség szerkezete (új, a turizmusból élő rétegek megjelenése, a
közösségi kohézió erősödése).
4. Szellemi, erkölcsi értékrendszer átalakulása (a megértő, empatikus viselkedés a
turisták irányába, turisták érdeklődése példaértékű lehet, erősödhet a lakhely iránti
büszkeség, negatív hatás: a turisták megkárosítására való csábítás, devianciák).
5. Változnak a hagyományok, szokások (a vonzerőként ható hagyományok
megőrződnek, a népszokások újraélednek).
A felsorolt hatások megnyilvánulásában három tényező a felelős (Rácz, 2007). A turisztikai
piac egyik oldalán a turisták létszáma, típusa, motivációja, társadalmi-gazdasági helyzete,
szokásai, turisztikai tevékenysége áll. A típus vonatkozásában a motivációkat, a turizmus
fajtákkal szembeni konkrét igényt, a helyi körülményekhez, szokásokhoz való alkalmazkodási
képességet, a kort, a nemet, az iskolázottságot, a műveltségi szintet, az anyagi helyzetet kell
megemlíteni.

12
13

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/turizmszatt04.pdf
http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=178,463543&_dad=portal&_schema=PORTAL
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A piac másik oldalán a fogadó közösség vonatkozásában a desztináció lakosságának
demográfiai összetétele, életmódja, érték- és nézetrendszere, kulturális és népi hagyományai,
turizmushoz való viszonyulása, attitűdjei emelhetők ki, mint lényeges jellemzők. Fontos
szempont, hogy a helyi lakosok miként kapcsolódnak a turizmushoz a tulajdonviszonyok, a
működtetés és az ellenőrzés tekintetében. Ezt egyébként a harmadik tényező is befolyásolja.
A fenti két tényező mellett harmadikként a turizmus fejlettségének a desztinációra vonatkozó
jellemzői sorakoznak fel. Ide tartozik a turizmus súlya, a kínált turisztikai termékpaletta, a
turisztikai fejlesztés üteme, és a célterület teherbíró-képessége. Ha a turizmus meghatározó
szereppel rendelkezik adott terület gazdaságában, a turisztikai folyamatokat hátrányosan
érintő jelenségek felerősítik a negatív hatásokat, sérülékenyebbé teszik e térségeket. Ugyanez
a hatása a nagymértékben koncentrált termékszerkezetnek is. A változatos, sokszínű
(diverzifikált) termékkínálat előnyösebb a negatív gazdasági hatások kivédése szempontjából.
A turisztikai hatások nem függetlenek attól, hogy a turizmus fejlesztése miként megy végbe a
az egyes területeken. A nagyléptékű, rapid kapacitásfejlesztések nagyobb mértékű külső
erőforrások bevonását teszik szükségessé, az idegen tulajdonossal, idegen profittal
jellemezhető turisztikai szektor nem csak a helyi gazdaság tekintetében jelent előnytelen
helyzetet (kisebb helyben a multiplikátor hatás), társadalmilag is hátrányos, kevésbé fűződnek
lakossági érdekek a a turizmushoz. A főleg helyi, sajáterős fejlesztésekre alapozott lassúközepes ütemű növekedés stabilabb struktúrát képes kialakítania, időt hagyva a normák
lassabb átalakulásához, megalapozva ezzel a turizmushoz fűződő hosszabbtávú érdekeltséget.
Célravezető, ha a desztinációban turisztikai ismertetővel kiegészített viselkedési kódex
készül a lakosság számára (TDM szervezetek). Ez elősegíti a lakosság részéről a turizmus
megfelelő megítélését, a látogatókhoz való pozitív hozzáállást. A helyben élőknek nem árt
tisztában lennie a turizmus fejlődésének környezeti hatásaival, s azzal, miként lehet e
hatásokat befolyásolni. Hasznos lehet a fő küldő terület fogyasztási és viselkedési szokásairól,
hagyományairól is információkat adni.
A turizmus társadalmi hatásait leginkább objektív és szubjektív tényezők bizonyos területein
megjelenő változásokként lehet észlelni. Az utóbbi időben erősödött fel egy olyan mutató
igénye, amely a szociokulturális viszonyok módosulását, valamint a turizmus által generált
lelki és mentális változásokat együtt, komplexen értékeli, nem csak a tudomány, hanem a
közigazgatás részéről is. (A turizmusirányítás 2006-ban feladatként jelölte meg turizmusspecifikus életminőség-index kidolgozását a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia
végrehajtásáról szóló intézkedési tervben.) A turizmussal összefüggő életminőség (boldogság)
index kidolgozását kutatók a következő tényezőkre javasolják felépíteni: a turizmus szerepe a
munkahelyteremtésben, a település anyagi jólétében, a családi-baráti viszonyok alakulásában,
a közösséghez való tartozás erősítésében, hozzájárulás az érzelmi jóléthez, a jó közérzethez,
személyes biztonságérzethez, egészségmegőrzéshez. (Kovács–Horkay–Michalkó,2006. ) Az
index további „sorsáról” a későbbiekben még lesz szó.
2.4.5. Turisztikai teherbíró képesség, fenntartható turizmus
Több ország, régió turizmusára jellemző, hogy bizonyos desztinációk szezonálisan
túlterheltek, a turisztikai kereslet – kínálati egyensúly megbomlik, felerősödnek a vonzerőt
károsító hatások. A turisztikai teherbíró képesség egy területnek a turizmus befogadására
vonatkozó azon képessége, amelyet még minőségromlás nélkül elbír. A minőség többféle
értelmezéséből adódóan a teherbíró-képességet fizikai, ökológiai, társadalmi, gazdasági,
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pszichológiai aspektusból lehet megfogalmazni. A turisták létszámával (fogyasztásával)
kifejezett – fizikailag, ökológiailag, társadalmilag stb. - még éppen elviselhető mértékű
terhelést értjük a teherbíró képesség alatt.
A fogalmat elsősorban a fogadóterület szempontjából értelmezzük; mi az a határérték –
általában főben kifejezve -, amit adott terület a szállás, ellátás, közlekedés tekintetében
fizikailag, illetve az ökológiai környezet károsítása nélkül befogadni képes, vagy ameddig a
helyi lakosság tűrőképessége tart, és még nem vált ki ellenszenvet. Ezen küszöbérték feletti
terhelés a környezetet is veszélyezteti, pszichikailag megterheli magukat a turistákat is, amely
hátráltatja a turisták élményszerzését, ezáltal csökkenti a desztináció vonzerejét.
A gazdasági nézőpontból az a kívánatos, hogy adott térség optimális gazdasági szerkezettel
rendelkezzen, ha ebben a turizmusgazdaság túldimenzionáltan van jelen, az ágazati
kapcsolatok harmóniája sérülhet azáltal, hogy a beszállító ágazatok a szűkebb kapacitásaik
miatt nem képesek a turizmus igényeit kielégíteni, vagy a helyi lakosság marad ellátatlanul.
Egy hely turisztikai kapacitása lehet fizikai, ökológiai, szociálpszichológiai és
infrastrukturális jellegű. A teherbíró-képesség függ a turisták típusától, viselkedésétől,
értékrendszerétől, fogyasztási szokásaitól, a kívánt élmény jellegétől, a keresett turisztikai
termék fajtájától. Az üdülni vágyók kisebb látogatottsági szintet tolerálnak, mint a hétvégi
utazók. A helyi közösség beállítottsága, toleranciája, sebezhetősége ugyancsak differenciáló
tényezőként hat a küszöbértékek alakulására.
A turizmusnak a környezetre gyakorolt hatása szempontját érvényesíti a szelíd és
keményturizmus fogalom-pár. A szelíd turizmus környezetvédő és társadalmilag felelős
vendégforgalmat jelent, nincs veszélyes hatással a fogadó terület természeti környezetére és
kulturális sajátosságaira, kölcsönös megértés alakul ki a helyi lakosok és a turisták között.
Tehát a természet, a kulturális, valamint a társadalmi értékek és a turizmus igényeit előnyösen
hangolja össze (Fekete, 2006). A szelíd turizmust az ellentétpárjával, a kemény turizmussal
együtt indokolt értelmezni. Az egyes turizmusfajták általában besorolhatók a fentiek
valamelyikébe, pl. a természetjárás egyértelműen a szelíd turizmushoz, míg a tömeg-, a
bevásárló- és a luxusturizmus a kemény turizmushoz sorolható (Fülep, 2004).
A szelíd turizmussal azonos értelemben használják egyes szakemberek az alternatív, a
fenntartható és a zöldturizmus megnevezéseket. A turizmusnak a környezetre gyakorolt hatása
elválaszthatatlan a fenntarthatóságtól (Dávid, 2007). A fenntarthatóság jelentése a Riói (1992)
Föld-csúcson került megfogalmazásra. E szerint a fenntartható turizmus az erőforrások
olyan használatát jelenti, amely az érintett kultúra, az ökológiai folyamatok, a biológiai
változatosság és az életfenntartó rendszerek sérelme nélkül elégíti ki a gazdasági, társadalmi
és esztétikai igényeket. Elfogadásra került az Agenda 21 program, amely bemutatta a
fenntartható fejlődés kritériumait, fenntartásának feladatait általában és a turizmus területén.
A mai kor turizmusprogramjai és stratégiái vezérvonalát a fenntarthatósági elvek jelentik. Az
UNWTO a Turizmus Etikai Kódexében a következőkben fogalmazza meg az idevonatkozó
elveket: a turizmus fejlődésének valamennyi szereplője köteles védeni a természeti
környezetet, ösztönözni kell az értékes erőforrások (víz, energia) megőrzését célzó turisztikai
fejlesztéseket, valamint a hulladéktermelés minimalizálását.
A turistaáradatot igyekezni kell időben és térben szétteríteni annak érdekében, hogy
csökkenjen a turisztikai tevékenységnek a környezetre gyakorolt terhelése a gazdaságnövelő
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hatás megtartása mellett. A turisztikai tevékenységeket úgy kell folytatni, hogy megóvjuk az
élővilág veszélyeztetett fajait. Be kell látni, hogy a kifejezetten érzékeny területeken
(magashegységekben, tenger- vagy óceánpartokon, trópusi erdőkben) a turisztikai
tevékenységet bizonyos mértékben korlátozni kell. A természeti és az ökoturizmus azok a
turizmus fajták, amelyek különösen hozzájárulnak a fenntarthatósághoz.
Az Európai Parlament hasonló feladatokat fogalmazott meg az „Alapvető iránymutatások a
fenntartható európai idegenforgalomról” című 2005-ös dokumentumban (lásd 6.2. fejezet).
Felhívta a figyelmet a tömeges turizmus veszélyeire, a szükség esetén bevezetendő korlátozó
intézkedésekre, szabályozások alkalmazására a természeti erőforrások, a kulturális örökség
hagyományos hasznosításának védelmére és megőrzésére a károk megakadályozása
érdekében. El kell utasítani azon beruházások támogatását, amelyek környezetkárosítóak,
ártanak a helyi lakosság életmódjának. A fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteknek
hangsúlyos szerepet kell kapniuk a turisztikai képzésekben.
Az Európai Turizmus Fórum az utóbbi években az éves konferenciái közül két esetben
választotta témául a fenntartható turizmust 2007-ben Portugáliában (Algavre), ahol a témával
kapcsolódóan hét kihívást fogalmaztak meg, valamint 2009-ben Brüsszelben, ahol a
fenntarthatósági indikátor rendszer modelljét mutatták be különböző konkrét fenntarthatósági
programok mellett14.
A turizmus hatását a természeti környezeti állapotváltozása, a látogatószám és tartózkodási
idő, a turisztikai tevékenységek és szolgáltatások, a fogadóközösség életminőségében
bekövetkezett változások elemzésével ismerhetjük meg. A többoldalú jellemzés mellett –
elsősorban a területi és időbeli összehasonlítások érdekében – felvetődik az igény az
összevont mérésre, a hatás mértékének aggregált számszerűsítésére. Az ESPON 2006 15
program keretében egy, a turizmus területi hatásaival is foglalkozó kutatás (Sütő, 2007) két
indikátort ajánl a turizmus komplex környezeti, társadalmi, gazdasági hatásainak leírására:
1. Turisztikai funkció index TFI = (100∙N) : P
(Tourism Function Index)

ahol: N a vendégágyak (férőhelyek),
P a népesség száma

A mutató elég elnagyoltnak tekinthető, mivel egy turisztikai adatra, nevezetesen egy
kapacitásadatra épít. A turizmushatás összetettsége multidimenzionális indikátor alkalmazását
teszi szükségessé. A fent hivatkozott tanulmány egy háromtényezős (gazdasági, környezeti és
társadalmi) komplex indexet mutat be, amelyben a gazdasági hatást (eco) az egy főre jutó
turisztikai költés, a környezeti hatást (env) a területegységre jutó szállodai szobaszám, a
társadalmi hatást (soc) az ezer főre jutó látogatók átlagos száma fejezi ki. Az index:
2. Komplex turisztikai terhelési mutató TPI = (TPIeco + TPIenv + TPIsoc) : 3
(Tourism Penetration Index)
A komplex index a 3 egyedi index normalizált értékeinek egyszerű átlaga, 0 és 1 között veszi
fel értékeit, nagyobb mutató érték magasabb turisztikai intenzitást (terhelést) jelez.

14

Pap Zoltán: Konferenciabeszámoló. Turizmus Bulletin XI. évf. 4. sz. 61. oldal, továbbá XII. évf. 4. sz. 79
oldal.
15
Európai Tervezési Megfigyelő Hálózat INTERREG III C Célja a területi fejlesztési politika megalapozása az
Unió, a tagországok és a régiók szintjén. A program folytatódik, 2013-ban zár (ESPON 2013).
http://www.kep.taki.iif.hu/file/Fule_kozgaz.doc
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Számos hazai és nemzetközi közlemény foglalkozik fenntarthatósági indikátorok képzésének,
fejlesztésének kérdéseivel, többek között Szlávik és munkatársai (2004) dolgozata16. Az
ENSZ, az OECD, az EU egymáshoz nagyon hasonló komplex mutatórendszert dolgozott ki,
melyeken belül ágazati (pl. mezőgazdaság, turisztika stb.), helyi környezeti részleges mutatók
és integrált, összevont indikátorok egyaránt megtalálhatók.
A fenntartható turizmus mérése komplexebb megközelítést igényel, több összetevőt
célszerű vizsgálni. A hajtóerő – terhelés – állapot - hatás-válaszok sorrendben haladó
értékelés a turizmus fejlődését előmozdító hajtóerőkből indul ki, a hatásokat a terhelésekállapotok ismeretében azonosítja és megfogalmazza a fenntarthatósághoz szükséges
válaszintézkedéseket a problémás területekre. Az egyes összetevők megfelelő indikátorok
segítségével írhatók le (Kósi-Baranyi, 2006).
Számos indikátorkészlet került kifejlesztésre a fenntartható turizmus kifejezésére, a globális
és nemzeti szinten használható általános mutatóktól (pl. ökológiai lábnyom) a regionálisan és
lokálisan használható speciális mutatókig. Ezek közül kiemelkedik az Európai Turizmus
Fórumon 2009. évi kongresszusán bemutatott fenntarthatósági indikátor rendszer (lásd előző
oldal). Egy desztináció turizmusának elemzése ma már nem kerülheti meg a fenntarthatóság
kérdésének vizsgálatát, amelyhez a már kialakított indikátor állományból némi módosítással
összeállíthatók az elemzés céljának megfelelő hely- specifikus indikátorok.
2.5. A turizmusgazdaság statisztikai mérése
2.5.1. A turizmus statisztikai megfigyelése
A társadalom, a gazdaság, a környezet megismerését, az abból származó információk
eljuttatását a felhasználóknak a statisztika feladataként írja elő egy törvény17. A turizmus
jelenségeinek megismerésében a statisztikával szembeni elvárás egy olyan komplex
társadalmi-gazdasági információ-rendszer kiépítése, működtetése, amely lehetővé teszi a
turizmus valós helyzetének megismerését, a gazdaságba való beágyazottságának a mérését,
más területekkel, ágazatokkal való kapcsolatainak elemzését. Mindezzel megalapozza az
országos turizmuspolitika formálását, a turizmus szakmai és regionális koordinációját, a
turizmus tényeken nyugvó stratégiai tervezését, a végrehajtás ellenőrzését.
A megfigyeléshez a turizmus jelenségeiről szabatos megfogalmazásokra, leírásokra, a
feldolgozáshoz osztályozó rendszerekre van szükség. A mai statisztika nemzetközileg
konzisztens fogalmi készleteteket, osztályozásokat használ. Erről az érdeklődök a Központi
Statisztikai Hivatal honlapján (www.ksh.hu) az egyes témákhoz kapcsolt módszertani
leírásból (meta-adatbázis) tudnak tájékozódni.
A statisztikai mérés szempontjából a turizmus megfigyelése sajátos feladat igen sokrétű és
szerteágazó kapcsolatrendszere miatt. Hosszú évtizedeken keresztül a hazai statisztika
alapvetően a kínálati oldal naturális és pénzügyi mutatóit figyelte meg (az országhatárt
átlépők száma, szálláshelyek vendégforgalma, a vendéglátóhelyek, utazásszervezők forgalmi
adatai), amely szűkebb tartalmát fedte csak le a turizmusnak. A keresleti oldal, azaz a
turisztikai fogyasztás megfigyelésének a bekapcsolásával szélesebb spektrumban lehet átfogni
a turizmust. Ez a 2003-tól induló megfigyelés alapozta meg a turizmus valós, vagy a valóshoz
17

A XLVI. Törvény a statisztikáról, amely 1999-ben módosításra került.
39

közelítő gazdasági hatásainak megismerését. A jelenlegi statisztikai megfigyelés az alábbiakra
terjed ki:


Speciális, az idegenforgalomra vonatkozó hagyományos naturális és forgalmi adatok
gyűjtése, az értékadatok megalapozására.



Rendszeres reprezentatív turisztikai kereslet felvételek18 az alábbi formákban:
- lakossági adatgyűjtés a magyar állampolgárok belföldi utazásairól,
- magyar lakosság külföldi utazásai,
- külföldiek magyarországi utazásai.



Egyéb rendszeres reprezentatív lakossági adatgyűjtés keretében a háztartási
költségvetési felvételek, munkaerő felvételek.



Makrogazdaságra vonatkozó általános adatfelvételek, adatátvételek
(lásd.idegenforgalmi makro-mutatók, KSH metainformációk )

2.5.2. A turizmus gazdasági hatásának mérése a Turizmus Szatellit számlák alapján
A fentiekben bemutatott adatszerzés teremtette meg az alapot a turizmusnak, mint önálló
gazdasági szegmensnek a lehatárolásához, gazdasági szerepének hiteles bemutatásához, a más
gazdasági területtel való összehasonlíthatósághoz. Az erőforrásokért, támogatásokért folyó
harcban a turizmus pozícióját megerősítő érvek között a szektor teljes gazdasági hatásának
kimutatása a legmeghatározóbb. A turizmus teljes – közvetlen és tovagyűrűző – hatását
végigkísérő számítási mód a Turiszmus Szatelit Számla19. Ez az eljárás nem csak a közvetlen
turisztikai szolgáltatások termelését, jövedelmét, munkahelyteremtését stb. mutatja ki, hanem
azt a többletet is, ami a turisztikai kereslet hatására a gazdaság más szegmenseiben keletkezik,
beleértve a turistákat kiszolgáló ágazatok háttériparát (Vécsei, 2006).
A turizmus típusok alapján hatféle kereslet/fogyasztás fogalom ismert, ebből három egyedi,
három összesített. 1. belföldi (magyarok hazai fogyasztása), 2. külföldi (külföldiek
magyarországi fogyasztása) 3. hazai (az előző kettő együtt), 4. külföldre irányuló (magyarok
külföldi fogyasztása), 5. nemzeti (magyarok hazai és külföldre irányuló fogyasztása együtt),
6. nemzetközi (külföldiek magyarországi és magyarok külföldi fogyasztása, más
szóhasználattal az aktív és passzív turizmus együtt).
A turista elsősorban szálláshely és vendéglátás, valamint utazásszervezői szolgáltatást vesz
igénybe, emellett nagyon sokféle jószágból is fogyaszt bizonyos arányban (benzin,
tömegközlekedés, banki tranzakciók, színházlátogatás, sportolás, fogorvos, fodrász stb.). Ez
azt jelenti, hogy sok ágazat vesz részt különböző mértékben a turisták keresletének
kielégítésében. A turizmussal összefüggésbe hozható ágazatokat egy sajátos nemzetközi
turisztikai tevékenységi osztályozó20 rendszerezi (Hüttl-Probáld, 2002), amely alapján két
csoport különíthető el, az alábbi szolgáltatás, termék összetétellel:
18

A lakosság belföldi utazásait 25 ezer személy negyedéves gyakoriságú megkérdezésével, a külföldiek
magyarországi utazásait kb. 65 ezer külföldivel készített interjúk alapján mérik fel.
19
A szatelit kifejezés arra utal, hogy a rendszer statisztikai mutatói beilleszkednek a makrogazdasági statisztikák
rendszerébe, nemzeti számlák rendszerébe, az SNA-ba.
20
SICTA (Standard International Classification of Tourism Activites)
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1. Turizmusra jellemzőek
a) Szálláshely-szolgáltatás
b) Étel - italszolgáltatás (vendéglátás)
c) Utaztatási szolgáltatás (vasút, közút, vízi, légi)
d) Utazásszervezés
e) Kulturális szolgáltatások
f) Üdülési és egyéb szolgáltatások (sport, szórakoztatás stb.)
g) Egyéb turisztikai szolgáltatások
2. Kapcsolódó termékek és szolgáltatások (jelentőségük kisebb):
élelmiszer, ital, dohánytermék, ruházati termék, jármű, üzemanyag-kereskedelem,
kiskereskedelem, pénzügyi, biztosítási szolgáltatás, egyéb szolgáltatás
A jellemző tevékenységek feltételét jelentik a turizmusnak, felhasználásukban a turizmus
nagy, illetve meghatározó arányban részesedik. A szállásszolgáltatásnál ez megközelíti a 100
%-ot. A kapcsolódó termékek csoportját is érinti a turizmus, de itt a lakossági fogyasztás
dominál.
Az igénybe vett turisztikai szolgáltatások (hazai turisztikai fogyasztás) aránya a turizmusra
jellemző ágazatok termelésében: 21
Ágazatok
turizmus aránya, %
Szállásszolgáltatás
94,8
Vendéglátás
43,0
Személyszállítás
7,3
Utazásszervezés
49,0
Kulturális szolgáltatás
17,0
Sport-, egyéb szabadidős tevékenység 69,1
Forrás: Magyarország Turizmus Szatellit Számlái 2006. KSH Budapest

A turizmus kínálati hatását a turistakereslet kielégítésében résztvevő ágazatok
teljesítményével mérjük. A termelés mérésének általános mutatója a bruttó hozzáadott érték
(összesítésben a GDP-vel jelölt bruttó hazai termék). Közgazdaságtanból ismert, hogy a
mutató a bruttó termelés és a folyó termelő-felhasználás különbségeként a létrehozott új
értéket jelenti, ami egyben a termelés során keletkezett jövedelmet is kifejezi. A turistákat
kiszolgáló ágazatok hozzáadott értéke mellett számításba kell venni a termelő-felhasználáshoz
kapcsolódó ágazatok (termelési beszállítói kapcsolatok) hozzáadott értékét is, pl. a
benzinfogyasztás esetén a kőolaj-feldolgozó ágazat hozzáadott értékének a turisztikai
fogyasztás arányában meghatározott részét.
A turizmus szektor bruttó teljesítménye 3 szinten értékelhető, ezek:


21

Közvetlen - szűken értelmezett - turizmus ágazati teljesítmény; a turizmus
alapágazatainak (a szálláshely-szolgáltatás – vendéglátás, utazásszervezés, közvetítés)
teljesítménye.

az adatok az ágazatoknak a hazai turisztikai piacon realizált teljesítményeit mutatják
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A turizmus szektor teljes közvetlen teljesítménye; a fenti ágazatok és a további jellemző
és kapcsolódó ágazatok teljesítménye a turisztikai fogyasztás arányában.
A turizmus szektor halmozott teljesítménye; a teljes közvetlen és közvetett teljesítmény
együttese, ez utóbbi a folyó termelő-felhasználás által begyűrűző hatást számszerűsíti
a felhasználás arányában.

A turizmus szektor jelentőségét elsődlegesen a turizmusra jellemző ágazatok teljesítményének
az össz GDP-ben kifejezett teljes közvetlen és halmozott arányával fejezzük ki ( 3. táblázat).
3. táblázat: A turizmusgazdaság aránya a makrogazdasági mutatókban a turizmus
szatellit számlák alapján 2004, 2007, %
Megnevezés
2004
2007
Turisztikai jellemző ágazatok aránya az összes GDP-ből
5,5
5,9
Ebből: szállás-vendéglátás gazdasági ág (H)
1,4
1,4
A turizmus halmozott GDP aránya a (tovagyűrűző hatásokkal)
8,5 ’
….
Külföldiek turisztikai fogyasztásának aránya a végső fogyasztásból
3,7
3,4
Hazai halmozott turisztikai fogyasztás aránya az összes fogyasztásból
6,5
5,0
Bruttó állóeszköz-felhalmozás aránya a turizmus jellemző ágazataiban
9,0
7,4
Foglalkoztatottak aránya a turizmus jellemző ágazataiban
8,3
8,4
Ebből: Szállás-, vendéglátás gazdasági ágban
3,8
3,9
Foglalkoztatottak aránya a tovagyűrűző hatással
12,5 ’
….
Forrás: Forrás: Magyarország Turizmus Szatellit Számlái 2006. KSH Budapest Számokban utazunk,
KSH A turizmus szatellit számla 2004 és 2007. 22 Megjegyzés: A 2007-es oszlophiányzó adatairól
nincs adatközlés. A 2007-et követő évekre újabb szatellit számlát a KSH 2010. őszéig nem publikált.

A turizmus néhány jellemző ágazatában a teljesítményre (kibocsátásra) vonatkozó
multiplikátor értékek az alábbiak a „Magyarország Turizmus Szatellit Számlái 2004.
kiadványban közöltek szerint:
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Szárazföldi szállítás
Utazásszervezés
Szórakoztatás, kulturális és sportszolgáltatás
Jellemző turisztikai ágazatok együtt

1,94
1,53
1,60
1,80
1,69

A turizmus jelentőségének értékelésében nagy hangsúly helyeződik az ország folyó fizetési
mérlegében betöltött szerepére. A nemzetközi turizmus értékadatai külkereskedelmi
szolgáltatásként jelennek meg adott ország fizetési mérlegében. Hazánkban a külkereskedelmi
szolgáltatáson belül évek óta magasabb az utasforgalmi export aránya, mint az importé, 2009ben az előbbi sorrendben a részesedések 31,7 %, illetve 23 %-ot tettek ki (Magyarország
számokban 2009 KSH 23). A turizmus volt az a terület, ahol a válság hatása a szolgáltatások
külkereskedelmében a legkésőbb jelentkezett. A turizmus jelentőségének kommunikációjában
az egyik fő érvrendszer a devizabevételeket generáló szerep, a nemzetközi turizmus pozitív
egyenlege. Az erre vonatkozó tendenciákat mutatja be a 4. táblázat:

22
23

http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=178,463543&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/mosz/mosz09.pdf
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4. táblázat: Az utasforgalmi szolgáltatások külkereskedelmének alakulása a folyó fizetési
mérlegben (2004-2009, millió euró)
Megnevezés
Turizmus: Bevétel export
Kiadás import
Egyenleg
FFM mérleg egyenlege

2004
3285
2050
1515
-6838

2005
3484
2018
1466
-6380

2006
3673
1820
1853
-6428

2007
3705
2296
1409
-6606

2008
4257
2840
1417
-7504

2009
4299
2755
1544
153

Forrás: Jelentés a turizmus 2009. évi teljesítményéről KSH, 2010 július 24

Munkahely-teremtés, foglalkoztatásban betöltött szerep
A turizmus együttes szerepének kimutatását a foglalkoztatás oldaláról is megközelíthetjük. A
turisztikai alaptevékenységben legálisan foglalkoztatottak számát 2006-ra vonatkozóan közel
230 ezer főre becsüli Morvainé és Probáld (2008). Ebben a turizmus alapágazatok munkaerő
adatain kívül a más ágazatok melléktevékenységeként végzett szálláshely és vendéglátó
szolgáltatás, valamint a vállalkozói engedély nélküli magán-szállásadás munkaerő vonzata is
szerepel. A turizmusra jellemző további ágazatokhoz (személyszállítás, kulturális és egyéb
szolgáltatások) mintegy 70-75 ezer fő foglalkoztatása köthető. A tovagyűrűző hatásokat is
figyelembe véve ez tovább bővül és eléri a 480 ezer főt a hivatkozott szerzők szerint.
Beruházások
A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás nemzetgazdasági ágba eszközölt beruházások
dinamizmusa az évtized elején és 2006-ot követően meghaladta a nemzetgazdasági átlagot,
emelkedő arányt képviselve az összes beruházásból, ami egyébként elég csekély, 2004, 2008,
2009 évek viszonylatában 0,88, 1,22 és 0,92 %-ot tett ki. A 2009-es reálértéken mért több,
mint 30 %-os éves visszaesés az egyik legnagyobb mértékű volt a gazdasági ágazatok között.
A turizmus jellemző ágazatait tekintve a turizmusgazdaság beruházásból való részesedése
2005-öt követően 7,5 % körül stabilizálódott. A beruházások közel kétharmadát épület- és
építmény jellegű befektetések (elsősorban gyógy- és wellnes szállodák) tették ki.
A beruházásoknál szintén jelentkezik a multiplikatív hatás. Erről országos szintű számítások
nem készültek, de érdemes idézni egy, a támogatott turisztikai beruházások helyi és térségi
szintű hatékonyságát vizsgáló tanulmány idevonatkozó megállapításait (Mundruczó Gyné et
al. 2010). Hét település konkrét turisztikai beruházásai megvalósulásának részletes adatai
alapján 2,47-es, a fürdő- és a vonzerőfejlesztések esetén 3,4-es multiplikatív együtthatókat
határoztak meg.
Végül az 5. táblázat adataival bemutatjuk a nemzetgazdasági reálfolyamatok dinamizmusát
hat éves visszatekintésben.
A 5. táblázat: A főbb gazdasági indikátorok változása a nemzetgazdaságban, a
szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban
Megnevezés
Bruttó hazai termék, előző év = 100,0
Nemzetgazdaságban
Szállás és vendéglátás szolgáltatásban
24

2004

2005

2006

2007

2008

2009

105,2
100,4

103,4
99,7

104,2
101,7

100,8 100,9
103,8 97,9

93,7
94,2

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/jeltur09.pdf
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Fogyasztói árak, előző év = 100,0
Nemzetgazdaságban
106,8 103,6 103,9 108,0
Szállás és vendéglátás szolgáltatás
110,2 105,7 105,3 108,2
Foglalkoztatottak száma, ezer fõ
Nemzetgazdaságban
3900
3902
3930 3925
Szállás és vendéglátás szolgáltatás
149
154
157
157
Bruttó havi átlagkereset, e forint/fő
Nemzetgazdaságban
145,5 158,3 171,4 185,0
Szállás és vendéglátás szolgáltatás
90,1
95,8
102,9 112,2
Forrás: Jelentés a turizmus teljesítményéről, 2009. KSH Bp. 2010. július

106,1 104,2
107,5 106,2
3879
157

3782
153

198,7 199,4
120,5 122,5
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3. A turisztikai kereslet
3.1. A kereslet tényezői
3.1.1.. Motiváció, turista típusok a motiváció szerint
Folytatjuk a 2.2. fejezetben átfogóan jellemzett szükséglet – kereslet téma értelmezését.
Elsőként megvizsgáljuk a kereslet három összetevőjét, ebben az alfejezetben a pszichológiai
tényezőt, a motivációt tesszük elemzés tárgyává.
Az emberi cselekvés belső mozgató rugója, belső indítéka a motiváció, amelyet alapvetően az
egyén személyiség jegyei határoznak meg. Az utazási motivációk – ahogy ezt láttuk - a
szükségletekből vezethetők le. A motivációk irányultságát tekintve elsőként a természet, a
földrajzi táj szépségében, az épített kulturális örökségben való gyönyörködést említjük, amely
gyakran társul a kikapcsolódásra, pihenésre, gyógyulásra vonatkozó indítékkal (pszichikai,
fizikai, kulturális motivációk). Sok turista utazásában a tanulás, a társadalmi-gazdasági
értékek megismerésére irányuló vágy a fő hajtóerő, míg másokéban a társadalmi
kapcsolatépítés, az önmegvalósítás, a presztízs játszanak szerepet (ismeretszerzésre, emberi
kapcsolatokra vonatkozó és státusz motivációk). Egy-egy utazás mögött többféle motiváció
meghúzódhat, a dominancia, a fontossági sorrend azonban megismerhető és jellemezhető.
Mindezeket részletesebben a 6. táblázat foglalja össze.
6. táblázat Maslow-féle szükségletek és utazási motivációk
Szükséglet
Utazási szándék - motívum
fiziológia
fizikai-szellemi kikapcsolódás, feszültségek levezetése
biztonság
nyugalom, megelőzés, regenerálódás, egészség
esztétika
környezeti szépség, szépérzék
valahova tarozás
rokoni, társadalmi kapcsolatok ápolása, szeretet
megbecsülés
elismertség, személyi fejlődés, presztízs. Státusz elérése
önmegvalósítás
önfelfedezés, kalandvágy (mit bír az ember), önismeret.
tudni és megérteni
érdeklődés, tanulmányozás, ismeretszerzés
Forrás: Lengyel (2004) nyomán
A turizmus piac akkor működik jól, ha a kínálati paletta megfelel a különböző motivációjú
turisták igényeinek. A turisztikai tevékenység, aktivitás szorosan összefügg a turisták
típusával. A fogadó területen az optimális piaci szegmens kialakításához az szükséges, hogy
tisztában legyünk azzal, milyen motivációjú turisták keresik fel a desztinációt. Ez az újabb és
magasabb szintű turisztikai szükségletek kielégítésére irányuló tudatos motiválás, valamint a
fogadóterület termékkínálatának optimális kialakítása szempontjából elengedhetetlen
követelmény.
A szakirodalmak a turisták motivációi, utazási céljaik és magatartásuk alapján többféle
turista tipizálást ismertetnek. A következőkben ezekből a legjellegzetesebb öt típust mutatjuk
be, az első hármat (Romess Stracke, Hahn és Cohen) Kaspar – Fekete (2006) tankönyve, a
továbbiakat (Smith és Plog) Rácz disszertációja (1999) alapján.
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Turista tipizálások
F. Romess Stracke szerinti szabadidő- és életcél csoportok alapján négy turista típus
különíthető el az alábbi jellemzőkkel:
Típus

Jellemzők

A) Aktív élménykereső:

Az életmódban fontos az utazás, a testi jó közérzet, az aktív
sportolás, az élvezet. Igényes fogyasztó.
Korszellemre orientált környezettudatos gondolkodás, célra-törő,
kritikus fogyasztói magatartás.
Csoportélményt nyújtó szabadidő eltöltés családdal, rokonokkal,
barátokkal. Ár-érzékeny fogyasztói magatartás.
A passzív pihenést helyezi előtérbe, viszonylag fejlett a
környezeti tudat. Kevésbé céltudatos a fogyasztói magatartás.

B) Trend érzékeny:
C) Családias:
D) Pihenő

Egy vizsgálat szerint az ezredfordulón a nyugat-európai országok turisztikai piacán az aktív
élvezetkereső típusú turista jelenléte volt a legnagyobb arányú (kb. 35-40 %), ezt követte 2530 százalékkal a pihenő típus. A trend érzékeny és a családias típusok egyaránt 20 – 20 %-ot
képviseltek. A változásokat illetően a B típusra növekedési-, a D típusra csökkenési
tendencia volt jellemző. Az A és C típus súlya stagnálást mutatott.
Hahn az üdülő turistákat tipizálta, az üdülési cél alapján hat típus jellemzőit írta le
Üdülő típus

Jellemzők

1. Pihenő

Nyugalom, kényelem (nap, víz) keresése, menekülés a stressztől.

2. Élményt kereső

Változatosság, szórakozás, egyediség keresése, a távolság vonzása.

3. Mozgást kereső

Túrázás erdőben, szép környezetben, egészség-megőrzési céllal.

4. Sportoló

Erőfeszítést igénylő, versennyel együtt járó hobby-sportok űzése.

5. Kalandot kereső

Részvétel kockázatos kalandokban személyes bizonyítási céllal.

6. Tanulni, látni vágyó

A látnivalók iránti érdeklődés, új ismeretek szerzése iránti igény.

Bacsi (2008) hetedik típusként az elmaradott, illetve a katasztrófákkal sújtott területeket
önkéntes munkával segítő utazókat említi meg.
Cohen változatos szempontokat érvényesített tipológiájában, így a résztvevők számát, a
megszokást illetve újszerűséget, a helyi közösséggel való érintkezést, az utazás
szervezettségét vette figyelembe az alábbi négy típus jellemzésénél. A négy típus közül az
első kettőt nem intézményesített turizmusként jelöli meg, amelyek főleg egyéni utazások,
minimális kapcsolatokkal a turisztikai szolgáltatókkal. Az egyéni és szervezett tömegturista
típus intézményesített turizmuson vesz részt, a kapcsolat tehát szoros a turisztikai közvetítő
szektorral, turisztikai szolgáltatókkal.
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Vándor: Keresi az újat, újdonságot, kerüli a turisztikai infrastruktúrát, beleolvad a helyi
kultúrába, személyes kapcsolatot alakít ki a helyi lakosokkal
Felfedező: Az egyediség, az újszerűség, a „járatlan utak” vonzzák. Az ismeretszerzést maga
alakítja, szervezi.
Egyéni tömegturista. Az előzőekhez kissé hasonló beállítottságú, de szervezett utazást
igényel, háttérbe szorítva a spontaneitást, az egyéni élményszerzést.
Szervezett tömegturista: Döntően csomagtúra részt-vevője, turistakörnyezetben tartózkodik,
kevés a kapcsolata a helyi lakossággal, kultúrával.
Smith a típusok (szám szerint 7) meghatározásánál a Cohen féle szempontokat (turista szám,
a turisztikai cél, helyi szokásokhoz való alkalmazkodás) követi. Hasonló elnevezéseket
használ, a tömegturista három típusát különíti el, a majdnem tömegturista és a tömegturista
típusokon kívül alkalmazza a charterturista fogalmat is, e típus fő jellemzője, hogy nagy
tömegben érkezik és megköveteli a magas színvonalú turisztikai szolgáltatásokat.
Plog a turistakategorizálást főleg a viselkedés pszichológiai háttere alapján végezte el. Az
első típus itt is a megszokáshoz tartja magát turisztikai fogyasztásban, a másik véglet, a
„bevállalós” típus az extrém élmények iránt vonzódik. A turisták nagy tömege e két pólus
között foglal helyet, viselkedési jegyeik változatosak, ki szeretnének lépni az ismert
rutinokból, de nem mennek messzire a kockázatvállalások terén.
Az utazók tipizálásában fontos szerepet tölt be az életstílus-életmód. Az életstílus alapján
végzett tipizálások változatos megoldásokat (modelleket) eredményeznek. A legtöbb modell
több dimenziót vesz figyelembe, a modellek különböző számú, egyedileg elnevezett
csoportokat tartalmaznak (Veres, 2010). A turisták életstílus szerinti csoportosítása
(szegmentálása) pl. a turisztikai fogyasztási szokások, demográfiai, pszichológiai, szociális
jellemzők figyelembe vételével történhet. A homogén csoportokba tartozóknak hasonlóak az
attitűdjeik, az utazási szokásaik, a desztináció választás fő motivációi, az utazás alatt végzett
tevékenységeik (Sulyok, 2008). Az ifjúsági turizmus stratégia (http://www.bm.gov.hu)
kidolgozói a 18 – 29 éves korosztályra vonatkozóan négy életstílus csoportot alakítottak ki,
amelyeknek élmény és szórakozás (1), aktivitás és kaland (2), felfedezés (3), elmélyülés (4)
elnevezéseket adták.
3.1.2. Szabadidő
A turizmuspiac keresleti oldalának második eleme társadalmi jellegű, konkrét elnevezéssel a
szabadidő, azaz a szabadon eltölthető idő. E feltétel nélkül nem valósulhat meg turisztikai
utazás. Ugyanakkor a szabadidővel való rendelkezés és az utazás között nincs ok-okozati
összefüggés, szabadon dönthetünk arról, hogy megszokott lakókörnyezetünkben
tartózkodunk, vagy turisztikai céllal utazást teszünk.
A turizmus története bebizonyította, hogy a szabadidő törvényi előírása, a szabadság jogi
intézményének bevezetése meghatározó fordulatot jelentett a turizmus fejlődésében. Ekkortól
vált lehetővé, hogy nagyobb tömegek turisztikai céllal útra kelljenek. A szabadon eltölthető
idő megadta a szabad cselekvés lehetőségét, a szabadon választott tevékenység élményének
átélését, e pozitív érzelmi állapot megélését. Ez idő alatt munkavégzés, egyéb kötelezettségek
alól az ember mentesül. Kezdetben a szabadidő elsősorban a pihenést-kikapcsolódást
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szolgálta, a múlt század második harmadában kialakuló fogyasztói társadalom az anyagi javak
élvezetét preferálta, két évtizede az emberi szabadidős cselekvés élményorientálttá vált.
Az éves szabadidő keretet az egyénenként differenciált éves fizetett szabadság (20 – 46), a
hétvégék (104 pihenőnap és szabadnap), valamint a 10 fizetett ünnep teszi ki hazánkban.
Számosságát tekintve ez jelenleg 134 – 160 nap között alakul.
Azt, hogy a szabadidőből mennyi fordítódik turisztikai célú utazásra – azzal a feltételezéssel,
hogy rendelkezésre áll a harmadik elem – az emberek attitűdjei és társadalmi környezete
befolyásolják. Az ember viselkedésének, gondolkodásmódjának belső indítékai, beállítódása,
értékrendje alapvető szereppel bír, ezt erősítheti, keresztezheti, módosíthatja a társadalmi
környezet számos eleme. Elsősorban a munkavégzés körülményei említhetők meg, az
egyhangú, monoton, tömegjellegű munka, a sok stressz, a napi hosszú munkaidő, elsősorban
az önfoglalkoztatók esetében az utazásra való késztetést erősíti. A lakókörülmények
ugyancsak befolyásolják a turizmusra való hajlandóságot. A mostohább életkörülmények
(lakótelepek) között élőknek erősebb a vágyuk a szabadba utazásra, kirándulásra, mint a
zöldövezetben, családi házban élőknek. A rokonok, barátok, munkatársak utazási szokásai is
figyelembe vételre kerülhetnek a jó tapasztalatok, vagy csupán a példa követése okán.
A szabadidő nagyságának és konkrét felhasználásának ismerete a turizmus tervezése
szempontjából hasznos támpontot nyújt, magyar vonatkozásban e helyütt érdemes a TÁRKI
életmód kutatásaira hivatkozni. A néhány évvel korábbi időmérleg vizsgálatok szerint a
magyar állampolgárok az éves szabadidőkeretből átlagban 25-30 napot töltenek évente
utazással, valószínűsíthető, hogy ezek turisztikai jellegűek.
3.1.3. Gazdasági tényezők
A gazdasági tényezők jelentőségét az adja, hogy csak a vásárlóerővel rendelkező szükséglet
jelenik meg igényként és piaci keresletként. A szabadidő megléte, a turisztikai szolgáltatások
igénybevételének hajlandósága önmagában nem elegendő a turisztikai kereslet piaci
megjelenéséhez. A közgazdasági szakirodalom a szükségletek kielégítésére szolgáló cikkek
alábbi gazdasági jellegű kategóriáit különbözteti meg:
a) létszükségleti cikkek
b) magasabb igényeket kielégítő cikkek
c) luxusigényeket kielégítő cikkek
A turizmus besorolása fentiekbe nem független időtől, tértől, adott terület társadalmigazdasági fejlettségétől. A turizmus korai korszakában a turisztikai szolgáltatások fogyasztása
luxusnak számított, ez az I. világháborúig tartott, 40-50 év elteltével a fejlett országokat
tekintve a b) csoportból az a) csoportba való átsorolás sem tűnik túlzásnak (Kaspar - Fekete,
2006). Ugyanakkor az afrikai országok többségében az éhező népesség számára a turizmus
még a vágyálom szintjén sem létezik.
A turisztikai keresletet meghatározó gazdasági tényezők közül elsőként a lakosság
(potenciális turisták) jövedelmi, vagyoni helyzetét kell kiemelni. A kereslet és kínálati ár
közötti ismert közgazdasági összefüggés okán befolyásoló tényezőként a kínálatot képező
termékek árviszonyai is megemlítendők.
A turisztikai cikkek megvásárlására fordított költések forrása a jövedelem. (A vagyon is
jövedelmi eredetű, leszámítva a szerencsejátékokat és a bűneseteket). A rendelkezésre álló
személyes célú jövedelem (adók, járulékok nélküli un. nettó jövedelem) egy része fordítható
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turisztikai jellegű kiadásokra. Ezt a forrást szabadon elkölthető jövedelemnek, idegen
kifejezéssel diszkrecionális jövedelemnek nevezzük.
A jövedelem megosztást (felhasználást) az alábbi fogalmak és szimbólumok érzékeltetik:
Rendelkezésre álló jövedelem =

Kötött jövedelem +

Szabadon felhasználható jövedelem

Yd

Eb

Ydis

A kötött jövedelem: a megélhetési, a biztonsági, az un. rezsi és egyéb kiadások forrása
Szabadon felhasználható jövedelem: szabadidős termékekre (közte a turizmusra) fordítható
költések és a megtakarítás forrása
Turisztikai (és szabadidős) költés =
(Et)

Szabadon felhasználható jövedelem -

Megtakarítás

Ydis

S

Tendenciaszerű összefüggésként felírva a jövedelem hatását a turisztikai keresletre:
Et = f (Ydis) = f [ ( Yd – Eb ), S ]
A turisztikai célokat szolgáló jövedelem tehát a diszkrecionális jövedelem függvénye, ezen
keresztül jut érvényre a rendelkezésre álló jövedelem és azon belül a megszokott, rendszeres
kiadásokra szolgáló un. kötött jövedelemrész nagysága. A diszkrecionális jövedelem
elkölthető, vagy időlegesen megtakarítható, amelyből később fogyasztások finanszírozhatók.
A rendelkezésre álló jövedelem mögött munka- és társadalmi jövedelmek állnak, az ezek
nagyságrendjét alakító tényezők vizsgálata meghaladja a jegyzet keretét.
A diszkrecionális jövedelmet a kötött kiadásokra fordított összeg határozza meg, ennek
nagyságát differenciáltan kell értelmezni. Vannak esetek, ahol ez a szigorúan vett
létszükségletek fedezését jeleni, más esetekben magasabb színvonalú általános célú költést. A
szabadon elkölthető jövedelemből megtakarítást lehet eszközölni, pl. egy későbbi időszakban
tervezett tartós fogyasztási cikk megvásárlása, vagy egy hosszabb utazás céljából. Azt, hogy
mire fordítódik a diszkrecionális jövedelem elsősorban egyéni értékrendek, szokások,
tradíciók, prioritások, presztízs szempontok határozzák meg, tehát döntően nem az anyagi
világhoz tartozó jelenségek.
Mindezek mellett alapérvényű azon összefüggés, hogy a magasabb jövedelmi szint
potenciálisan nagyobb turisztikai költést tesz lehetővé. Ez azonban nem függvényszerű
összefüggés, hiszen nagyobb pénzügyi forrás nem jelent automatikusan több utazást.
Tendencia van arra, hogy a nagyobb jövedelműek többet utaznak, igényesebb turisztikai
terméket választanak, beleértve azok összetételét és minőségét.
Hasznos információkkal szolgálnak azok a vizsgálatok, amelyek a jövedelem és kereslet
összefüggéseit tárgyalják (szaknyelven jövedelemrugalmasság) dinamikus megközelítésben,
figyelemmel a jövedelemszintre is. A jövedelemrugalmasság (elaszticitás)25 a jövedelem 1
%-os emelkedésére jutó átlagos turisztikai kereslet változást számszerűsíti %-ban kifejezve.
Az elaszticitási mutató +1 feletti érték esetén rugalmas keresletnövekedést jelez, a 0 és +1
közötti érték pedig rugalmatlan növekedést. (A mutató mínusz értéket is felvehet, a jövedelem
és kereslet összefüggésére ez nem jellemző.) E paraméterek nagysága, a függvény alakja attól
függ, hogy az összefüggést milyen viszonyok között vizsgáljuk.
25

Statisztikai módszertanból ismert speciális regressziós függvény jellegzetes paramétere
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A turisztikai kereslet széles jövedelemskálán értelmezett (általános) jövedelemrugalmassági
görbéje szerint a turisztikai kereslet egy viszonylagos telítettségi szinthez, azaz az
összjövedelemben egy állandó részesedéshez közeledik. A jövedelemrugalmasság alakulása
azonban nem önmagában érdekes elsősorban, szakmai körökben főleg a különböző
összevetések - jövedelemszintek, területek, turizmusformák, különböző időszakok - vizsgálati
eredményei tarthatnak érdeklődésre számot.
Vizsgálatok bizonyították, hogy fejlett országokban a külföldre irányuló turisztikai kereslet
jövedelemrugalmassága nagyobb, mint a belföldi turizmusé, a belföldi turizmus esetében
értéke a rugalmatlan sávban (0 és 1 között) helyezkedik el. Gyakorlati tapasztalatok szerint a
jövedelemszint alacsonyabb és magasabb tartományában kisebb a mutató értéke, mint a
közepes szintnél. Tanulság tehát, hogy a középosztály emelkedésével számolhatunk nagyobb
ütemű keresletnövekedésre. A kis jövedelműek valószínű alapszükségletük komfortosítására,
s nem turisztikai utazásra költik emelkedő jövedelmüket, a nagy jövedelemből élők turisztikai
költése pedig már amúgy is magas szintű.
A turisztikai piac érzékenyen reagál az árviszonyokra, elsősorban a turisztikai termékek
árszínvonalára, pontosabban fogalmazva az ár-értékarányra. A fogyasztó jó minőségű
(értékes) terméket keres elfogadható áron. Az ár és a kereslet kapcsolatát - a jövedelem és
kereslet kapcsolatához hasonlóan - árrugalmassági együtthatóval jellemezzük. Általános a
negatív előjelű érték, tisztán e két tényezőt vizsgálva növekvő árszínvonal a kereslet
mérséklődése irányába hat (azonos minőség mellett). Az ár-kereslet összefüggésbe a kínálat
hatása is közrejátszik. Szűk kínálati piacon a kereslet függvényében vizsgálva az áralakulást,
azt tapasztaljuk, hogy a kereslet növekedése áremelkedést involvál, ha nincs elég termék a
piacon, magasabb árat is hajlandó fizetni a fogyasztó.
Az árrugalmasságot több tényező befolyásolja, így a helyettesítő termékek árszínvonala, a
kompenzációs lehetőségek, a fogyasztók attitűdjei, jövedelemszintje, a célterület vonzereje
stb. Ha egy adott termék ára nő, és van a piacon más hasonló kedvezőbb árfekvésű termék, ez
utóbbi felé fordul a kereslet. Alacsony jövedelem szintnél kisebb árnövekedés is erőteljesebb
keresletcsökkenést indukál, magasabb jövedelemnél ez kisebb ütemű. A nagyon gazdagok
kereslete nem is csökken, sőt vannak olyan esetek, amikor növekszik is, pl. a
presztízsfogyasztók esetén, s ez a turizmusban is megfigyelhető.
A nagyobb vonzerővel rendelkező célterületeken a keresletben kevésbé érződik az
árnövekedés hatása, a gazdagabb turisztikai élményért magasabb árakat is hajlandók a turisták
kifizetni. A különböző turisztikai termékek keresletének árrugalmasságában kisebb-nagyobb
eltéréseket lehet tapasztalni. A turisztikai szolgáltatások közül a szállás erősen ár-érzékenynek
tűnik, kivéve a gyógyszállókat, a gyógyulni vágyók – kényszerből - kifizetik a magasabb
árakat is.
A nemzetközi turizmus érzékeny a hivatalos valutaárfolyamokra és azok változásaira.
Jelentős hatást gyakorolhatnak a keresletre azáltal, hogy a szolgáltatások árszintjét
csökkenthetik, vagy drágíthatják, az előbbi a fogyasztó szempontjából pozitív, az utóbbi
negatív hatású. A forint árfolyamcsökkenése a hazánkba érkező külföldiek számára relatíve
olcsóbbá teszi a magyar szolgáltatásokat, ez ösztönözheti a keresletet. A magyarok külföldi
utazásaira viszont ellentétes hatást gyakorol.
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A beutazó (aktív) turisták költéseit a meglátogatott ország és az otthoni árak viszonyai, azaz
az árszínvonal-arány is befolyásolja. E mutató a valuták vásárlóerő-paritása26 és a hivatalos
valuta árfolyam (HVÁ) hányadosaként kerül meghatározásra, amelyet százalékosan lehet
értelmezni. Minden más feltételt azonosnak tekintve a külföldi turista szívesebben megy abba
az országba, ahol alacsonyabb az árszínvonal (az árszínvonal-arány 100 % alatti), és ott
valószínű többet is költ.
Hazánkban a turizmus ebből a szempontból kedvező helyzetben van az európai unióval
történő összehasonlításban. Nemzetközi szervezetekben (OECD, EUROSTAT) több évtizede
futnak vásárlóerőparitás-számítási programok. A KSH e projekt adatbázisa alapján 37 európai
ország árszínvonalait hasonlította össze27. Az elemzés megállapította, hogy hazánk fogyasztói
árszínvonala 2008-ban 30 %-kal maradt el az EU-27 átlaghoz képest, az árszínvonal csökkenő
sorrendjében az alsó harmadhoz tartoztunk az unión belül. A fontosabb kiadási csoportokat
tekintve a vendéglátás és szállásszolgáltatás relatív árszínvonala a legalacsonyabb, az unió
átlagához viszonyított 67 %-os értékével. (Az élelmiszerek és a közlekedési szolgáltatások
tekintetében ezek a viszonyszámok 83, illetve 80 %.) Az országok pozícióiról érdemes
megjegyezni, hogy a legdrágább országok Dánia, Norvégia, Svájc, a legolcsóbbak
Macedónia, Bulgária, Albánia, a turisztikai szolgáltatások csoportban ezen országokon kívül
Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szlovákia, Szerbia, Románia és Csehország van
mögöttünk az árszínvonal-arány csökkenő sorrendjében.
A gazdasági konjunktúra-dekonjunktúra a turisztikai kereslet igen erős determináló
tényezője. A gazdaság ciklikus fejlődése az egyes gazdasági ágak, szektorok, köztük a
turizmus jelenségeiben képeződik le. A fellendülési szakaszban, a gazdaság nagyobb ütemű
növekedése hatására a jövedelmek erőteljesebben emelkednek, amely magasabb szintű
fogyasztást tesz lehetővé. Nagyobb társadalmi réteg számára válnak elérhetővé igényesebb
termékek és szolgáltatások. Recessziós és válságidőszakokban a turisztikai kereslet jellemzői
társadalmi rétegenként eltérően alakulnak. Az alacsony jövedelmű turisták csoportjában
megcsappan, esetleg el is tűnik a szabadon elkölthető jövedelem, kénytelenek lemondani az
utazásról. A közepes, közepesnél jobb jövedelem színvonalon élők átstrukturálják turisztikai
fogyasztásukat. Külföldi utak helyett belföldi utazásokat választanak, szállodák helyett
panziókat, vagy magánszállásokat, és a tartózkodási időt is lecsökkentik. A legmagasabb
jövedelmű társadalmi réteg turisztikai keresletében a válság alig érezheti hatását, lévén e
háztartások számára a turizmus már a létszükséglet kategóriájába tartozik, ha valamit,
luxuscikkek megvásárlását hagyják el. A fentiek jól érzékelhetők voltak a turisztikai piacon a
2008-ban kezdődő gazdasági világválság idején.
3.2. Az utazási szokások várható trendjei
A turizmus trendjeinek körvonalazásában az e témával foglalkozó dokumentumok, szakértői
anyagok a turizmus várható alakulását befolyásoló főbb tényezőkből indulnak ki. Az
UNWTO 2005-ös „Fehér könyve” 12 befolyásoló tényezőt vett górcső alá, ezek közül hármat
nevezett meg, mint konkrét kereslet növelő tényezőt; a) az életkor meghosszabbodását, amely
több utazást tesz lehetővé, b) a feltörekvő országokban a növekvő jólét által generált új
keresletet, c) a kínálati paletta jobb elérhetőségét a gyorsan fejlődő új kommunikációs
lehetőségekkel.
26

nemzetközi jele PPP, illetve az EU-ban PPS, amely a turizmusra vonatkoztatva megmutatja, hogy a beutazó
egységnyi valutája a fogadó ország hány valutájával egyenértékű a turisztikai fogyasztás vonatkozásában.
27
Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között KSH 2009.
http://mek.oszk.hu/08000/08053/08053.pdf
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Az Európai Turisztikai Bizottság az európai turizmusban a kereslet várható trendjének
értékelését a turizmusgazdaság környezeti tényezőit jelentő témák - így a demográfia, a
természeti és társadalmi környezet, a makrogazdaság, a politika, a kultúra, a biztonság, az
életstílus, a marketing és az info-komunikáció - kérdései köré csoportosította. E mellett nagy
hangsúlyt helyezett a turisztikai keresletet determináló motivációra, az arra gyakorolt várható
hatásokra (Pap, 2008).
A társadalmi változások sorában kiemelkedik az ismert demográfiai jelenség, a társadalom
elöregedése. Az idős korosztály bővülő, speciális igényekkel rendelkező szegmenset jelent a
turizmusban. Emelkedik több országban a nyugdíjkorhatár. Egyrészt több időskorú lesz jelen
a munkaerő-piacon, amely fokozza a rehabilitáció jelentőségét, másrészt növekvő számú
nyugdíjas jön szóba potenciális turistaként.
A szakértői véleményeket jól kiegészítik a turisztikai fogyasztási szokásokról, az azokban
bekövetkezett változásokról készített lakossági felvételek információi (lásd Eurobarométer 28).
Növekszik a felsőoktatásban részt vevők aránya, szélesedik a fiatal, viszonylag magas
jövedelműek rétege, kitolódik a családalapítás. Mindez az ifjúság, a fiatal felnőtt korosztály
turisztikai aktivitásának fokozódását váltja ki. Az aktív időtöltést, a kalandot, a fizikai erőnlét
kipróbálását, a szórakozást preferálják. Körükben gyakori a spontán, nem tervezett utazás az
év bármelyik szakaszában. Meghatározó a szerepük abban, hogy már jelenleg és várhatóan a
továbbiakban is a turizmust az évi többszöri, rövid utazás jellemzi. Valószínűsíthető, hogy e
társadalmi csoportok felnőtt és időskori életvitelében is erőteljes lesz a turizmus jelenléte.
A gazdasági tényezők sorában a gazdaság teljesítőképessége, a gazdasági fejlettség, a
növekedés kilátásai másként ítélhetők meg a világgazdaság különböző régióiban, illetve rövid
és hosszútávon. Rövidtávon a világgazdaság nagy részében – közte Európában is – a
szakemberek előrejelzése szerint a gazdasági visszaesést követően viszonylag lassan áll vissza
a korábbi ütemű gazdasági növekedés, s következményként a fejlesztési források és a
lakossági jövedelmek bővülésével is hosszabb folyamatként lehet számolni.
Gazdasági szakértők nem zárják ki a közeljövőben kisebb visszaesések bekövetkeztét sem,
amelynek során a személyes jövedelmek csökkenése visszaveti a turisztikai termékek iránti
keresletet. Ezen időszakban – ahogy erről korábban már volt szó - átstrukturálódik a
turisztikai fogyasztás, az utazásokat rövidebb távolság és tartózkodási idő, az alacsonyabb
kategóriájú szállodák igénybe vétele, az évi utazások számának és a fajlagos turisztikai
költésnek a csökkenése, az ár- és minőség-érzékenység jellemzi. Ez utóbbiból hazánk is
profitálhat a kedvezőbb magyar árszínvonal arány következtében. Ismert példa, hogy a
nyugat-európai orvosi ellátás magas árai miatt az érintettek számos gyógyászati szolgáltatást
más országban – köztük hazánkban – vesznek igénybe.
A világgazdaság más régióival, elsősorban az un. BIRC országok térségével (Brazília, India,
Oroszország és Kína) új növekedési pólusként lehet számolni a nemzetközi gazdasági
erőtérben (ECOSTAT 2009 október). Ezen országok növekedése az életszínvonal
emelkedését, a középosztály méretének növekedését hozza magával. E térségek lakóira
erőtejes hatást gyakorol Európa sokszínűsége, történelmi és kulturális öröksége, kulináris
élménykínálata. Mindez új fellendülést hozhat Európa, közte hazánk turizmusában. Hazai
viszonylatban a turizmusstatisztikák – az orosz küldő piac vonatkozásában - már adnak erről
28

Az EU tagállamaiban évente kétszer, különböző témákban végzett felmérés
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bizonyos jelzést. Az Európai Turisztikai Bizottság vizsgálatai29 szerint Oroszország a világ
9. legnagyobb küldőpiaca, az utazások számának évi növekedése az elmúlt években a
válságig meghaladta a 13 %-ot. Kínáról ugyancsak dinamikus növekedés állapítható meg, az
előrejelzések szerint 2020-ra a világ 100 millió kínai turistaérkezést mondhat magáénak.
Európában a kormányok szigorodó gazdaságpolitikája, a szociális ellátásokban várható
visszalépés, az adóterhek növekedése csökkenti a turizmusra költhető jövedelmeket. Ebből
következik, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a szociális turizmusra. Növekszik az olyan
keresletnövelő kormányzati intézkedések jelentősége, mint hazai viszonylatban az üdülési
csekk, vagy az ahhoz hasonló konstrukciók (Széchenyi Pihenőkártya). A biztonsággal,
egészséggel kapcsolatos veszélyek miatt a kormányok erősebb ellenőrzést léptetnek életbe az
utazás, valamint a fogyasztóvédelem területén. Természeti katasztrófák, terrorcselekmények
és egyéb külső negatív tényezők koordinált információkat, gyors reakciót tesznek
szükségessé.
A desztinációk elérésében továbbra is a gépkocsi lesz a fő közlekedési eszköz. A városlátogatások, körutak esetén a parkolás nehézségével és a városközpontok elérhetőségével
kapcsolatos gondok megoldásával reális alternatíva az autóbuszos közlekedés. A vasút terén a
magasabb minőségű és gyorsabb szolgáltatások, valamint a gyorsvasutak megvalósulása
nyomán következhet be előrelépés. A légi közlekedést jellemző trendeknek negatív és pozitív
hozadéka is van. Előbbire az emelkedő üzemanyag-költségek, az egyre szigorúbb biztonsági
előírások és a növekvő repülőtéri díjak hozhatók fel példaként. Ugyanakkor új repülőterek
létesítése, új úti célok beiktatása a repülőtársaságok kínálati portfóliójába a küldő piac
szélesedését, azaz a kereslet növekedését vonja maga után.
A közelmúlt tanulsága és a várható trendek alapján a potenciális turisták jövőbeni
viselkedésére, motivációjukra vonatkozóan az alábbiak fogalmazhatók meg:

29



Az emberiség értékrendjében fokozódik a természeti és az épített környezet iránti
felelősség, az anyagi szempontok érvényesülése a fogyasztói döntésekben kissé
hátrébb szorul. A turisták gondolkodásában egyre meghatározóbb a minőség- és
ártudatosság, erősödik a fogyasztási motivációban a presztízscél. A tömegturizmussal
szemben előtérbe kerül az élvezet és élmény, az egyediség és újszerűség iránti igény,
az önmegvalósításra való törekvés (Jandala, 2006).



Növekszik az egészségtudatosság, a gyógyulás és rehabilitáció mellett nagyobb
hangsúly helyeződik az egészségmegőrzésre, a mozgásra, a táplálkozásra, a testi - lelki
megújulásra. Egyre nagyobb a hajlandóság a szabadidő aktív tevékenységekkel,
változatos programokkal való eltöltésére többszöri, rövidebb szabadidőfelhasználással a hosszabb időszak alatti passzív pihenéssel szemben. A változatosság,
újszerűség iránti igény fokozódása a márkalojalitás csökkenésével jár együtt.



A belső értékrend módosulása hatására várhatóan erősödik az életminőséget előtérbe
helyező fogyasztók aránya, amely a turisztikai kereslet fokozódását valószínűsíti. E
hatásokat erősíthetik, gyengíthetik a társadalmi-gazdasági környezet azon elemeinek
változásai, amelyek az előző fejezetben kerültek ismertetésre.

Magyar Turizmus Zrt. Kutatási Csoportja összeállítása: Turizmus Bulletin 2009. 2. 65-68
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A fenntarthatóság, a környezettudatosság erősödésével megnő a természeti környezet,
mint vonzerő jelentősége, az eredeti környezettel kapcsolható turisztikai termékek
(természeti turizmus, ökoturizmus) iránti igény.



A kultúra fogalmának szélesedésével (film, zene, kortársművészet), valamint a
képzettségi szint emelkedésével várhatóan bővül Európában a kulturális turizmus.
Növekszik az általános kulturális érdeklődés, amit célszerűen a kulturális turizmus és
az egyéb szabad idős turizmus összekapcsolásával lehet kielégíteni. Egyre többen
vonzódnak speciális kulturális látnivalókhoz, elit programokhoz.



A fogyasztók egyre felkészültebbek, igényesebbek a termékválasztásban. Egyre
innovatív kommunikációs eljárások szükségesek megnyerésükre, fogyasztásra való
ösztönzésükre. Nem csak a kínálati paletta széleskörű bemutatását várják el, modern
foglalási és egyéb informatikai rendszereket igényelnek, és fontosnak tartják a
fogyasztói értékítéletet közvetítő honlapokat is.



Az internet közösségi portáljain (web2.0) közzétett személyes utazási
élménybeszámolók, javaslatok, fotók, egyre nagyobb hatást gyakorolnak a potenciális
turisták utazási döntéseire.
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4. A turisztikai kínálat
4.1. A kínálat összetevői
4.1.1. A vonzerő
A turisztikai kínálat sokfélesége a turisztikai motivációk, igények gazdagságából fakad. A 2.
ábrán a motiváció és a vonzerő (attrakció) szaggatott vonalú összekötése érzékelteti a két
alrendszer összekapcsolódását. A motivációnak megfelelő attrakció jelenti a turizmus
rendszerének fő belső mozgatórugóját. A vonzerő a célterület kiinduló alapeleme. Olyan
értékes adottsága a területnek, ami felkelti az érdeklődést és odavonzza az embereket. A
vonzerő gyűjtőfogalom, beszélhetünk fő- és kiegészítő vonzerőről, illetve vonzerő-elemekről.
Az utazási döntésben egy hely turisztikai látnivalói, eseményei, megközelíthetősége a
desztináció választás fontos meghatározói. A legalapvetőbb vonzerőt a természeti és
kulturális erőforrások jelentik, amelyek akkor tudnak jelentős turisztikai vonzást gyakorolni,
ha különböző beavatkozásokkal az élménykínálatot bővítik (Bodnár, 2001).
Az adottságnál, a látnivalónál a vonzerő szélesebb körű fogalom. A vonzerő
meghatározásában a látnivaló, s annak környezete központi elem, ezt kiegészíti az információ
(informáltság) és olyan pszichikai tényező is, mint a látogatók motiváltsága, emóciója.
Információ hiány, illetve érdektelenség esetén a legszebb látnivaló sem hat, a legjobb adottság
is kihasználatlan marad. A legtágabb értelemben a vonzerőhöz tartozónak tekinthetjük a
kínálat többi elemét is, pl. egy neves szállodát, egy speciális közlekedési eszközt, a helyiek
híres vendégszeretetét.
A vonzerőt a turisztikai szakirodalom több szempont szerint rendezi, ezek közül a
legfontosabbak:
1. Alkotó szerint:

a) természetes vonzerő (klíma, gyógyhelyek, vizek, hegyek, természeti
ritkaságok, flóra, fauna stb.),
b) ember alkotta vonzerő (örökségek; műemlékek, történelmi-vallási
helyek, múzeumok, kulturális rendezvények, népszokások,
gasztronómia stb.).
2. Jelentőség szerint: a) elsődleges (elegendő sok látnivaló → fő célterület),
b) másodlagos (más desztináció felkeresését kiegészítő vonzerő→
rövidebb tartózkodás).
3. Tartósság szerint: a) fizikailag helyhez kötött, tartós vonzerő, fejlesztése nagy erőket
igényel (terület, település, épület, építmény stb.),
b) esemény-rendezvény, rövid ideig tartó, könnyebben alakítható,
fejleszthető vonzerő.
4. Hatókör szerint: a) helyi → kisebb hatókörű, adott településen jelentkező vonzerő,
b) regionális → nagyobb távolságról képes utazásra sarkallni,
c) országos → az ország bármelyik részében élőkre hatást gyakorol,
d) nemzetközi → külföldi turistákat a beutazásra motiváló vonzerő.
5.Tulajdonos szerint: a) magántulajdon → a fejlesztés fő szempontja az egyéni profit,
b) közösségi tulajdon → állami, önkormányzati szervek döntenek a
fejlesztésről,
c) non-profit → társadalmi érdek kapcsolódhat a fejlesztéshez,
nehezebb az elfogadottság elérése a helyi lakosság körében.
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Világszerte kiemelkedő turisztikai vonzerőt jelentenek a Világörökség Egyezmény (1972)
kritériumai alapján megnevezett természeti és kulturális attrakciók. Az egyezmény egyetemes
felelősségvállalást valósít meg bolygónk kiemelkedő természeti és kulturális értékeinek
megőrzésére. Az UNESCO listán 878 helyszín (80 %-a kulturális) szerepel, „veszélyeztetett
helyszín” megjelöléssel azok, amelyek megóvása kiemelt figyelmet érdemel.
A desztináció turizmusának szervezése, tervezése során alapvető feladat számba venni, hogy a
terület milyen vonzerő elemekkel rendelkezik. A vonzerő feltárás, azaz a vonzerőleltár
készítése alapozza meg az attrakció által elérhető fogyasztói szegmens meghatározását,
valamint e fogyasztói igényeket kielégítő turisztikai termékfejlesztés útját.
4.1.2. A vonzerő eredeti és származtatott kínálati elemei
A vonzerő kínálati elemeit a szakirodalom különböző szempontok szerint rendszerezi.
Kaspar-Fekete (2006) eredeti és származtatott alrendszert különböztet meg. Az eredeti
kínálatot azon tényezők összessége adja, amelyek esetében nincs közvetlen, kizárólagos
vonatkozás a tényezők és a turizmus között, az adott területen élő lakosság életfeltételét épp
úgy jelentik, mint a turizmus feltételeit. A származtatott kínálat rendeletetését a turisták
közvetlen kiszolgálása képezi.
1. Eredeti kínálat
a) természeti adottságok (földrajzi fekvés, klíma, domborzat, táj, flóra, fauna),
b) épített környezet (kulturális, vallási stb.), társadalmi-kulturális viszonyok, hagyományok,
vendégszeretet
c) általános, vagy alapinfrastruktúra, nem közvetlenül a turizmusra irányuló infrastruktúra.
Az eredeti kínálat első két eleme fontos alkotója a kínálat központi elemének, a korábban már
ismertetett vonzerőnek. Az alapinfrastruktúra adott terület társadalmi-gazdasági
tevékenységének általános, főleg műszaki jellegű keretét jelenti: víz/szennyvíz rendszerek,
hulladékgyűjtés, energiaellátás, távközlés, telekommunikáció, továbbá egészségügyi,
pénzügyi szolgáltatások, biztonsági rendszerek sorolhatók ide. Az alapinfrastruktúrára épülő
tárgyiasult és szellemi szolgáltatások alapvetően a helyi lakosság szükségleteit elégítik ki, e
mellett a desztinációban a turisták is igénybe vehetik, sőt egyes elemei a turisták ellátásának
is alapvető feltételeit képezik.
2. Származtatott kínálat
a) helyváltoztatást szolgáló létesítmények,
b) tartózkodást szolgáló létesítmények:
- szálláshelyek, ellátás-, szórakozás-, sportlétesítmények,
- gazdasági tevékenységet szolgáló létesítmények (konferencia, vásár, kiállítás stb.),
c) a turizmus intézményei, szervezetei.
A származtatott kínálat vonatkozásában gyakran alkalmazzák a turisztikai infrastruktúra és
szuprastruktúra megkülönböztetést. A turisztikai infrastruktúra fogalma alatt azokat az
eszközöket, létesítményeket értjük, amelyek elsősorban a turisták szükségleteit szolgálják, de
nyilvánosan is használhatók. Ilyenek a pihenést, szórakozást, sport és rekreációs
tevékenységet, gyógyulást szolgáló helyek (parkok, sétautak, szórakozóhelyek, sípályák) és
létesítményeik. Ez utóbbiak lehetnek épületek, építmények, speciális közlekedési eszközök,
(mint pl. a libegő, a felvonó, a fogaskerekű vasút), vendégellátási, tájékoztatási helyek,
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látogató központok. A turisztikai szuprastruktúra magában foglalja a turisták igényeit
kielégítő szállás és a vendéglátás létesítményeit, valamint a turisztikai szolgáltatás
információs rendszerét.
Az eredeti és származtatott kínálati elemek egymással szoros kapcsolatban állnak, részben
helyettesítik, de főleg kiegészítik egymást. A turisták ritkán keresnek egy elemet, általában
több elem együttesét veszik igénybe. Ezzel eljutottunk a kínálati oldalon a kínálat alapjaként
meghatározott turisztikai termék fogalmához.
4.1.3. A turisztikai termék, turizmusfajták és formák
A turisztikai termék a vonzerőn (attrakción) alapuló szolgáltatások összességét jelenti a
meglátogatott helyen. A turista számára a turisztikai termék komplex szolgáltatáshalmazt
jelent, amely képes arra, hogy valamennyi szükségletét kielégítse. A turisztikai termék tehát
termékelemekből áll A termékfajta a termékelemek által meghatározott fő jellemzője a
terméknek a szükséglet kielégítés szempontjából. A termékelem (egység) megjelenésében,
valamilyen jellemzőjében (pl. méretében, vagy árában) megkülönböztethető a termék többi
egységétől, pl. Thai-masszázs. A termékelemekkel kapcsolatos fogalom a márka, amely több
termékelemet, szolgáltatást azonosító elnevezés (pl. Hilton hotel), a termék elismertségét
fejezi ki. A márka fogalma desztinációkra (pl. egy régióra, országra) is használatos.
A termékek a turisztikai kínálati piacon különböző szintű csoportosításokban jelennek meg.
Az azonos szerepkörrel rendelkező termékhalmaz termékosztályt képez (pl. üdülési
csomagok), az azonos szükségleteket kielégítő termékosztályok pedig termékcsoportokat (pl.
szabadidős turisztikai programok). Speciális kategória az utazásszervezők által
összeállított/meghirdetett un. turisztikai/utazási csomag (csomagtúra, package)30, amely
legalább két szolgáltatás elemből áll. A gyakorlatban általában termékcsoportként jelenik meg
egyéb kiegészítő szolgáltatásokkal, pl. utazási dokumentumok beszerzésével együtt.
A turisztikai termék főbb jellemzői:






Nem konkrét fizikai (megfogható) termék, hanem turisztikai élmény, emlék,
spirituálisan, nem tárgyiasult formában (fényképen, videofelvételen) marad meg.
A termék előállítása és fogyasztása egy időben történik.
A termék minősége nem csak a termék előállítás folyamatától, az abban
közreműködők munkájától függ, hanem a fogyasztó (a turista) hozzáállásától is.
A turisztikai termék nem raktározható, az üres szálláshelyek, vagy utas-férőhelyek
adott nap szempontjából elveszettnek tekinthetők.
A turisztikai termék fogyasztása szezonális. A szezonon kívüli időszakokban nagy
nehézséget jelent a szolgáltatások értékesítése. A problémát leggyakrabban
árengedményekkel, vagy a szolgáltatáscsomag bővítésével próbálják megoldani.

A desztinációhoz hasonlóan a termék vonatkozásában is értelmezhető az életgörbe fogalma,
mint a termék versenyhelyzetét leíró, négy szakaszból (bevezetés, növekedés, érettség és
hanyatlás) álló modell. A turizmusfajták csoportosítását a 7. táblázat közli.
7. táblázat A turisztikai termékek csoportosítása → turizmus fajták
30

Az értékesítés során kialakított, az attrakciókra épülő, a turista által igénybe vehető turisztikai szolgáltatások
(közlekedés, szállás, ellátás, programok, promóciós eszközök) összessége.
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Szabadidős turizmus
Üdülőturizmus
Egészségturizmus
Esemény (rendezvény) turizmus
Látogató (város, rokon, barát) turizmus

Üzleti (hivatás) turizmus (MICE turizmus:
Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)
Üzleti utak, tanulmány utak
Incentive utak (vállalati ösztönző út)
Konferenciák, kongresszusok,
Kiállítások, vásárok

A fenti két nagy csoport szerinti elhatárolást követi a turizmusstatisztika is, erről már volt szó.
A továbbiakban ismerkedjünk meg az egyes turizmus fajtákkal.
A. Szabadidős turizmus elnevezés arra utal, hogy a munkavégzésen kívüli időben folytatott,
különböző motivációk által indukált utazási tevékenységről van szó.
1. Üdülő turizmus: Klasszikus, hagyományos turizmus, amely elsősorban fiziológiai
motivációk kielégítésére szolgál; a pihenés, a kikapcsolódás, a feltöltődés, a regenerálódás, a
kirándulás, a természet megismerése a fő cél. Széles spektrumú termék, amelyen belül a
passzív (csak pihenés) és aktív (sport, élményszerzés, kulturális emlékek, hagyományok,
szokások megismerése) turizmus elemei egyaránt megtalálhatók, azaz pszichológiai és
tanulási motivációk is figyelembe vételre kerülnek a termékben. Leggyakoribb formája a
családi üdülés, továbbá a baráti-társas üdülés (társadalmi motivációhoz kapcsolódó családi- és
klubturizmus).
2. Egészségturizmus: A fejlődési tendenciák alapján a 21. század első évtizedeinek egyik
legfontosabb turisztikai szegmense, - angol terminológiával SPA „iparág”31 -, amelyhez két fő
motiváció kapcsolódik; a gyógyulás és az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése.
Ennek megfelelően 2 altípust sorolunk ide:
a) gyógyturizmus, célja: az egészségi állapot javítása, gyógyulás, rehabilitáció,
természeti gyógy-tényezőkre alapozott orvosi gyógymódok alkalmazásával, speciális
létesítményekben, ahol az egészségügyi szolgáltatások mellett turisztikai
szolgáltatásokat is kínálnak.
b) wellness turizmus, célja termál-, gyógy- és élményfürdőre, vonzó környezetre
alapozott turisztikai szolgáltatások nyújtása az optimális egészségi állapot elérése, a
testi, lelki és szellemi egyensúly megteremtése céljából. A medical-wellness célja a
prevenció, relaxálás, felüdülés, szépülés. Orvosi állapotfelmérés alapján testreszabott
prevenciós programok, kezeléscsomagok kerülnek összeállításra a vendégek számára.
A wellness gyakran kapcsolódik fitness (testedzés, torna, súly-kontroll, megfelelő
táplálkozás) és szépség terápiákkal. A fitnesshez kapcsolódó selfness a lélekápolásra,
a lelki egyensúly megtalálására, és ennek érdekében személyiségünk megismerésére,
erősítésére és fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.
Az egészségturizmus számos előnyét a következőkben foglalhatjuk össze:
- Sokfajta szolgáltatást foglal magába, így a tartózkodási idő és a fajlagos költés is
magasabb más turizmus típusokhoz képest, a költés forrása egyéni és biztosítási
forrású is lehet.
- A piaci szegmens elég stabilnak mondható, az életkor kitolódásával, a jövedelem
színvonal emelkedésével nagy tömegek válnak az egészségturizmus potenciális
31

2008-ban New Yorkban a „Global Spa Summit” elnevezésű fórumon elhangzottak szerint szakértői becslések
éves bevételét 255 milliárd USA dollárra teszik (Turizmus Bulletin XII. évf. 2. Tallózó 68).
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-

fogyasztóivá. Jelentős a visszatérő vendégek aránya. Jól társítható szabadidő turizmus
elemekkel is.
Magas presztízsű turizmusforma, fejlett technikát, nagy szakképzettséget igényel,
amely az egész turizmus szempontjából pozitívan hat az országimázsra.

A hazánk turizmusának fejlesztése szempontjából az utóbbi évek és a közeljövő
legígéretesebb terméke az egészségturizmus. Fejlesztéséről 2007-ben külön stratégia is
készült32 és az Új Széchenyi Fejlesztési terv is kiemelt területként kezeli az egészségiparon
belül. Mindezekről a későbbiekben lesz szó.
3. Eseményturizmus, mint gyűjtőfogalom többféle - különféle motivációkat kielégítő
rendezvényekkel, eseményekkel kapcsolatos - turizmusfajtát egyesít. A kulturális turizmus a
nemzet régi és jelenkori kultúráját, művészetét bemutató programok, fesztiválok szervezését,
a kulturális örökség és a vallási helyszínek turisztikai célú hasznosítását foglalja magába (ily
módon esemény és látogatóturizmus is). Kiemelkedő szerepet tölt be a gasztronómiai
turizmus, a különböző ételekhez kötődő rendezvények hazánk jellegzetes tájegységein
továbbá a borturizmus. A sportturizmus magában foglalja az aktív sportolás mellett a
sporteseményeken való nézői részvételt is.
Az eseményturizmus fő formája a fesztiválturizmus, amely egyre népszerűbb (2010 a
Fesztivál Turizmus Éve volt Magyarországon). A fesztiválok széles skáláján kulturális,
művészeti, gasztronómiai, sport és egyéb rendezvények, környezetvédelmi programokat
megvalósító
események
egyaránt
megtalálhatók.
Előre
meghirdetett
olyan
eseménysorozatokról van szó, amely nagy tömegek számára ismeretszerzési, élvezeti és
szórakozási szabadidős közösségi élményt nyújt a témához kötődően. Nagyon gyakori, hogy a
fesztiválon való részvétel egy fő turisztikai termékhez társul kiegészítő (másodlagos)
termékelemeként.
Vannak nemzetközi eseményekhez kapcsolódó, turisztikai jelleget is magánhordozó
rendezvények, pl. a mogyoródi Hungaroring Formula–1 Magyar Nagydíj, kiemelt térségek
rendszeresen ismétlődő rendezvényei (pl.Budapesti Tavaszi Fesztivál, Debreceni
Virágkarnevál, Szegedi Szabadtéri Játékok), nagyközönségi rendezvények, kiállítások,
vásárok ( Utazás Kiállítás, Gasztrorandevú, Nemzetközi Turisztikai Sportgála), egy-egy
keresleti szegmensnek szóló rendezvények (pl. Sziget Fesztivál, Nemzeti Vágta, Művészetek
völgye, Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgőfesztivál).
Az eseményturizmus előnyei
-

Bővíti a turisztikai kínálatot, növeli a turista forgalmat, ezáltal a turisztikai bevételt.
Megismerteti a turistákkal az ország kulturális örökségeit, szokásait, hagyományait,
ily módon növeli az ország ismertségét, elismertségét, pozitívan hat az országimázsra.
Alkalmas a főszezon meghosszabbítására, ezáltal mérsékli a turizmus szezonalitását.
A helyben lakók is részt vehetnek e rendezvényeken, növelve életszínvonalukat,
nemzeti identitásukat.

4. Látogató turizmus a szabadidős turizmus negyedik típusa, amely elsősorban a társadalmi
motivációval párosítható. Ez sem egységes, s talán a legtarkább csoport. A termék fogalom
Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia 2007.
www.oib.gov.hu/docs/egeszsegturizmus_strategia.pdf
32

Új Széchenyi terv: http://www.ngm.gov.hu/Uj_ szechenyi_ terv.pdp.
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helyett inkább a termékelemek elnevezés használata a helyénvalóbb, mivel döntően a barátirokoni látogatások és a meglátogatott hely turisztikai látványosságai megtekintésének (városi
turizmus), továbbá a turisztikai eseményeken való részvételnek az összekapcsolásáról van
szó.
B. Hivatásturizmus a foglalkozással összefüggő helyváltoztatás, amely során az utazó főleg
szakmai tevékenységet végez, de szabadidős tevékenységet is, általában nem szabadság,
hanem munkaidő alatt. A tartózkodás idején turisztikai szolgáltatásokat vesz igénybe,
kiadásait nem a személyes jövedelméből fedezi, az a munkáltatót terheli. Gazdasági érdekek,
egyéni elismerés (státusz- és presztízs), önmegvalósítás a hivatásturizmus fő motivációs
tényezői. Megjelenési formái: üzleti utak, jutalom utak, konferenciák –kongresszusok, és
kiállítások-vásárok. A felsorolt formák angol neveinek (Meetings, Incentives, Conferences,
Exhibitions) kezdőbetűiből adódik a hivatásturizmust azonosító MICE mozaikszó.
1. Üzleti utak célja általában üzleti megbeszélések, ügyintézések, üzletkötések, piaci
ismeretszerzés, cégek közötti kapcsolatépítés. Az üzleti tevékenységek jól kiegészíthetők
turisztikai elemekkel is az üzletemberek szabadidejének eltöltésére.
2. Incentive utak a munkavállalók, vagy partnerek részére juttatott ösztönző, elismerő
ajándékként juttatott (jutalom) utak, amelyeken általában nincsenek hivatalos (szakmai)
programok, célja a kikapcsolódás és szórakozás. Mindez elősegíti a jobb munkalégkör
kialakulását, az összetartást, a vállalati célokkal való azonosulást.
3. Konferenciaturizmus alatt szakmai témákat tárgyaló rendezvényekre történő utazást és
azon való részvételt értjük. A nemzetközi és hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy
rendszerint ott szerveznek kongresszusokat, ahol az érdekelt témában már bizonyos
színvonalat, tudományos elismerést elértek. E rendezvények turisztikai szolgáltatások
fogyasztásával (szállás, étkezés) járnak, e mellett általában turisztikai programokat is igénybe
vesznek a résztvevők. Gyakran szerveznek a kongresszusokat megelőző napokban elő(pre)programokat, a befejezést követő napokban pedig utó-(post)programokat a résztvevők és
kísérőik részére.
A rendezvény színhelye lehet külön e célra szolgáló építmény (kongresszusi központ), sokkal
gyakoribb megoldás, hogy a szállodákban kialakított konferencia termek szolgálnak
helyszínként. A konferencia rendezvények sajátos, magas színvonalú szolgáltatásokat
követelnek meg. Az elmúlt időszakban – leszámítva a válság idejét - a konferenciaturizmus
fejlődött a legdinamikusabban, lévén számos előnnyel bír. Magas bevételeket eredményez,
ebben az igénybevett szolgáltatások magasabb árszínvonala és a résztvevők nagy létszáma
egyaránt szerepet játszik. Kevésbé kockázatos, szervezhető főszezonon kívüli időszakra is,
ezáltal a kapacitás kihasználás is javítható. A konferencia jó alkalmat jelent a helyszín és
környéke megismerésére, élményszerzésre, motivációt adva ezzel a résztvevőknek arra, hogy
szabadidős turistaként visszatérjenek. Tágabb összefüggésben multiplikátor hatást is kifejt
azáltal, hogy hozzájárul a konferencia-témák által érintett ágazatok, területek ismertségéhez,
fejlődéséhez, végső soron az ország elismertségéhez.
4. Kiállítások és vásárok egy-egy szakterületre szervezett, marketing feladatokat betöltő,
időszakonként rendszeresen ismétlődő, sok esetben nemzetközi események. Résztvevői a
kiállítók és a látogatók, ez utóbbiak biztosíthatnak tömeges turisztikai forgalmat. Mind több
cég kínál kiállításokhoz kapcsolódó utakat, felismerve azt, hogy egy-egy szakmát, területet
teljes mélységében bemutató kiállítások, vásárok és a rendszerint ehhez kapcsolódó
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tanácskozások világszerte olyan gazdasági, marketing lehetőséggel bíró események, amelyek
meglátogatása komoly gazdasági eredményeket hozhat.
Egyéb utazások, ahova a turisztikával is kapcsolható tanulmányi és diplomáciai utakat
soroljuk. A tanulmányi utak kategóriájába azok az egyéni vagy csoportos utazások tartoznak,
amelyeket valamely szerv megbízásából szerveznek, általában azonos körű vagy foglalkozású
résztvevőkkel. A külföldön hosszabb ideig tartózkodó ösztöndíjasok, munkavállalók kereső
tevékenységet folytatnak, természetszerűen nem tartoznak a turisták körébe.
A diplomáciai utazások alatt a politikai indítékú turizmust értjük. A diplomáciai utazások
rendszerint az egyes országok fővárosaira, illetve azokra a városokra jellemzőek, amelyek
valamilyen nemzetközi szervezet központjai, pl. Genf, Bécs, New York, Brüsszel.
A bemutatott turizmusosztályozástól némileg eltér a Bernecker-féle kategorizálás, amely a
motiváció és a környezet alapján pihenési-, kulturális-, társadalmi-, sport- és gazdasági
(üzleti) célú turizmus csoportokat különít el. A csoportokon belüli turizmus fajták a fentiekkel
azonos tartalmúak.
Egyéb turizmus osztályozások
A fentiekben jellemzett termékfajta szerinti csoportosításokon túl egyéb osztályozások is
ismertek. Ilyenek a turizmus alanyának ismérvei (eredet, a résztvevők száma, életkora), a
tartózkodás időtartama, az évszak, a szállásforma, az igénybe vett közlekedési eszköz, a
finanszírozás módja, a szociológiai jelleg szerinti tagolások (Bacsi, 2008).
Összetett csoportosítási szempontokat érvényesít a turizmus tartalom szerinti kategorizálása,
amely a különböző szükségleteket, illetve motivációkat, a szolgáltatások (termékek) jellegét, a
kielégítés módját és a turizmusnak a környezettel való kapcsolatát veszi figyelembe.
Tartalom szerint megkülönböztetünk pl.:
- természeti turizmust (természetjáró- és ökoturizmus),
- örökség, illetve kulturális turizmust,
- exkluzív-, illetve luxusturizmust.
A természeti, vagy hagyományos turizmusban a fő hangsúly a pihenésen, a regenerálódáson,
a természeti- és a kulturális értékek megtekintésén van a hangsúly. Speciális formája az
ökoturizmus, amely nem csak a természeti táj megismerését foglalja magába, hanem a
környezettudatos életvitel és a környezetkímélő termelőtevékenység, valamint a helyi
szokások és identitás szervezett programok keretében való átélését is. (Az ökoturizmus az
örökségturizmushoz is sorolható.) Az ökoturizmus főbb jellemzőiről a 2008-ban elkészült
Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia ad részletes áttekintést, erről később lesz szó).
Az örökségturizmus az örökségattrakciókra, olyan múltbeli anyagi és szellemi értékekre
épül, amelyeket a generációk megőrzésre érdemesnek tartottak. Az örökségturizmus
leginkább kulturális turizmusként értelmezhető. A kultúra hagyomány jellegű, s mint ilyen
alapvető örökséget jelent. Az örökségturizmus a 21. század egyik legdinamikusabban fejlődő
terméktípusa. Erősödik az identitás tudat, növekszik az igény a társadalomban a gyökerek, a
helyi értékhordozók (épített örökségek, hagyományok), a kulturális környezet egyediségének
megismerése iránt.
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Az exkluzív turizmus sajátos vonzerőre épül, extrém elemekből álló termékeket szolgáltat
különleges motivációjú turisták számára. Hasonló a luxusturizmus, amely egy viszonylag szűk
fogyasztói réteg magas szintű igényeit elégít ki magas áron, luxus körülmények között.
Egy másik kategorizálási szempont a turizmus formája, amely szükségletek kielégítésének
módja, konkrétabban a környezethez való kapcsolat szempontját érvényesíti. Ilyen fogalom a
tömegturizmus, amely nagytömegű uniformizált szolgáltatásokat, standard élményeket nyújt
nagyszámú turistának. Itt kell utalni a turizmus sajátos formáira a szelíd- és a
keményturizmusra, amelyről a 2.3.5. fejezetben már volt szó.
A turisztikai térhasználat vonatkozásában beszélünk üdülőhelyi, városi és vidéki
turizmusról, azaz üdülőhelyi, városi és vidéki térben zajló turisztikai tevékenységről,
beleértve a turistaaktivitást, a szükséglet kielégítést lehetővé tevő szolgáltatásokat, az
intézményeket és azok működését. Napjaink slágertémája a vidéki turizmus, ezt összetettsége okán is - érdemes kissé részletesebben jellemezni.
Az üdülőhelyi turizmus az üdülőhelyeken, nyugodt körülmények, kedvező éghajlati
viszonyok között folytatott pihenő, rekreációs, egészségmegőrző célú, általában
hosszabb idejű tartózkodást foglal magába. A kínálati oldalon a természeti jellegű
vonzerőké (klíma, táj, vizek) a vezető szerep, amelyek jól társíthatók kulturális, sport
és egyéb vonzerő elemekkel. (További információk az üdülőturizmus és üdülőhely
fogalmak alatt.)
A városi turizmus jellegzetessége, hogy a látványosságok, élményszerzési és
szórakozási lehetőségek földrajzilag koncentráltan vannak jelen, a környezetváltozást,
a szabadidő igényes eltöltésének sokszínű lehetőségeit teszik elérhetővé. A
városoknak eltérőek a földrajzi adottságaik, elhelyezkedésük, méretük, szerepkörük,
történetük, kulturális örökségük, melynek következtében nagyon változatos turisztikai
célpontokként jelennek meg. Szinterei lehetnek az üzleti, kulturális, rokonlátogatási és
fesztiválturizmusnak, s a turistaaktivitás a szezonon kívüli is viszonylag erős.
Ugyanakkor a városokban lényegesen rövidebb a turisták átlagos tartózkodási ideje,
mint az üdülő településeken (Michalkó,1999).
A vidéki turizmus nem egységes, a vidékiség sokszínűségének megfelelően bizonyos
turizmusfajták diverzifikált halmazát jelenti. Vidéki környezetben, a vidéki élethez,
tradíciókhoz kapcsolódó, nagyrészt a helyben lakók erőforrásain alapuló
szolgáltatásokat tartalmaz. A nemzetközi irodalomban több elnevezés is használatos
(rural-, agri-, agro-, farm-, zöld-, lágy turizmus) országonként is változó
jelentéstartalommal, tekintettel az országok sajátos birtok- és településstruktúrájára,
földrajzi jellemzőire, az intézményi háttérre, az aktuális szakmai politikákra (Kovács,
2008). A fogalom ma általánosabb tartalmú, a hangsúly alapvetően a vidék
természeti, kulturális értékeire, s kevésbé a mezőgazdaságra helyeződik. A vidéki
turizmus fontosabb fajtái: pihenő-, agro, gasztro-, bor-, lovas-, vadász-, vízi-, kastély-,
öko- és falusi turizmus, és a sort lehetne még folytatni. A falusi turizmus falusi,
tanyasi családoknál folytatott üdülés, amely alatt a turista megismerheti a fogadó
család életvitelét, gazdasági tevékenységét.
4.1.4. A közlekedés és helyváltoztatás létesítményei

62

Az utazás minden turizmus meghatározásban alapvető fogalom, hiszen a turizmus lényege az
állandó lakhely elhagyása (küldő terület) és a vonzerő helyének (fogadó terület) felkeresése,
ami a kezdeti időszak gyaloglásai után különböző közlekedési eszközök igénybevételével
történik. A megközelítés módja, a közlekedési hatósugarak vonatkozásában távolsági, közép
és rövid-, valamint lokális távolságú közlekedést különböztetünk meg. Ennek módja hatást
gyakorol a közlekedési eszközök formájára. A közlekedés formája szerint megkülönböztetünk
vízi-, szárazföldi és légiközlekedést. A közlekedési eszközök fejlődése volt a mozgatórugója a
turizmus alakulásának, meghatározó tényezője volt a turizmus korszakváltásainak, ahogy ezt
már korábbiakban a turizmus történet ismertetésénél bemutattuk. A közlekedési eszközök
mellett a közlekedési összeköttetések, csomópontok, közlekedési szolgáltatások minősége a
fogadóhely értéknövelő tényezői.
Szoros összefüggés van a közlekedés módja és a turizmus forma között. A tömegturizmus
nem alakulhatott volna ki repülőgépes utazási lehetőség híján, az exkluzív turizmus egzotikus
helyszínei is nagyrészt ilyen módon érhetők el. Azt, hogy a turisták milyen közlekedési
eszközt választanak a turizmus formáján és a távolságon kívül az idő, a kényelem, a
biztonság, esztétikum, presztízs és érzelmi tényezők határozzák meg. A közlekedés sok
esetben a csomagtúra része.
A közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúrát a fejezet elején az eredeti és származtatott
kínálati formák közé is besoroltuk. Az eredeti kínálatként definiált alapinfrastruktúrához a
helyi lakosok és a turisták által egyaránt használatos közlekedési adottságok tartoznak, a
másik csoportba a főleg turisztikai rendeltetésű közlekedési eszközök és létesítményeik.
A turisztikai utazásokban a közlekedési eszközök közül a repülőgép, a vonat és a
személygépkocsi használat földrészenként, távolságonként, turizmus típusonként eltérő
szerepet játszik. A három közlekedési eszköz közül a személygépkocsit a turisták a
néhányszáz km-es távolságú utazásoknál favorizálják kontinensen belüli utazásaik során. A
vasút, elsősorban a nagysebességű vonatok erős versenytársai a személygépkocsinak, főleg
Nyugat-Európában és Japánban. Meghatározó a szerepük az autóbuszos körutazásoknak. is.
Az elmúlt 50 év alatt legdinamikusabban a légi közlekedés fejlődött. A nagy
forgalomnövekedést a nagyteljesítményű repülők, a járatkihasználások, charterjáratok
beállítása, a low-cost járatok térhódítása, számítógépes helyfoglalási és jegyvásárlási rendszer
tették lehetővé. Éles piaci verseny folyik a légi társaságok körében, egyre több a példa
légitársaságok integrálására, felvásárlásaira, fúzióira, bilaterális megállapodásokra a
légitársaságok között.
4.1.5. Turisztikai szolgáltatások és létesítményeik
4.1.5.1. Szálláshelyek
A turista alapvető szükségletének kielégítéséhez a meglátogatott helyen megfelelő
mennyiségű és minőségű szállás kapacitásnak kell rendelkezésre állnia. A turisztikai
termékek meghatározó részét képezik a szállásszolgáltatások, fejlett nyugat-európai
országokban az ellátásokkal együtt megközelítheti a turisztikai költések közel kétharmadát.
Az országok és turizmusformák tekintetében jelentős azonban a szóródás. A szállások
minőségében ugyancsak nagyok a különbségek, igazodva a turisták motivációihoz, a
fizetőképes kereslethez, a turisztikai termékek jellegéhez. Az egyes turisztikai termékekkel
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elérni kívánt célcsoportok különleges ellátást igényelnek, példaként említjük a gyógy-, a
konferencia- és az ökoturizmust.
A szálláshely üzemeltetési engedéllyel rendelkező turisztikai szálláshelyek sokfélesége
magával hozta a szálláshelyek csoportosításának igényét.
A közös elveken épülő
kategorizálás teremti meg a feltételét a turisztikai szolgáltatás adatainak országok közötti
összehasonlításához. Az a törekvés, hogy a szállásstatisztikában világszinten egységes legyen
a csoportosítás, jelenleg nem valósult meg. Az EU tagállamok e tekintetben követik az
Eurostat előírásait.
Szállásosztályozás, szállástípusok Magyarországon
A jogszabályok alapján 2009 végéig az elszállásolási lehetőségek három fő csoportja:
1. Kereskedelmi szálláshelyek (szállodák, panzió, turistaszálló, ifjúsági szállás, üdülőház és
kemping), ezek adják a forgalom döntő részét.
2. Magánszállás (fizetővendéglátás városban, gyógyhelyen és üdülőhelyen, valamint falusi
vendéglátás községben és tanyás térségben).
3. Nem üzleti célú szálláshelyek.
2010-ben új szállásosztályozás lépett életbe33, amely nem különít el kereskedelmi és magán
szálláshely csoportokat, a szálláshely szolgáltatást egységesen elsődleges vagy kiegészítő
jövedelemszerzési céllal végzett üzletszerű tevékenységként határozza meg. A korábbi és
az új rendelet szerinti szállásformákat, azok megfelelését az alábbiak mutatják be:
Régi osztályozás
Kereskedelmi szálláshely: Szálloda
Panzió
Kemping
Üdülőház
Turistaszálló
Ifjúsági szálló
Egyéb szálláshely
Magán szálláshely:
Fizető vendéglátás
Falusi szálláshely

Új osztályozás
Szálloda
Panzió
Kemping
Üdülőház
Közösségi szálláshely
Egyéb szálláshely

A turista és ifjúsági szállók az új osztályozásban közösségi szálláshelyként szerepelnek, a
korábbi magán szálláshelyek pedig a többi szálláshely típushoz nem tartozó egyéb
szálláshelyként. E kategórián belül az új rendelet is meghatározza a falusi szálláshelyet 34.
A szálloda a legnagyobb befogadóképességű és forgalmat lebonyolító létesítmény csoport,
széles skálán mozgó minőséggel. Magyarországon hotelek esetében a csillagok száma jelzi az
osztályba sorolást. A csillagokhoz pontszámokkal értékelt feltételrendszer kötődik. A
feltételek a szobák nagyságágára, berendezésére és felszereltségére; a vizesblokk
mennyiségére, berendezésére és felszereltségére; a személyzet öltözékére; a kötelező
33

239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet „A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről” www.magyarkozlony.hu/Letöltések.
34
megadott méret alatti, kiemelt üdülőkörzeten kívüli településen kialakított egyéb szálláshely a falusi
életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon
való bemutatásával, kapcsolódó szolgáltatásokkal.
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szolgáltatásokra (recepciószolgálat, textilváltás rendje, étkezési szolgáltatások) és a fakultatív
szolgáltatásokkal elérendő pontszámra terjednek ki (54/2003. (VIII.29.) GKM rendelet). A
kategóriára vonatkozó előírások betartása kívánnivalót hagy maga után.
Nemzetközi szempontból a csillagjelzések eddig nem adtak egyértelmű eligazodást a
szolgáltatások színvonala tekintetében. Európában most van folyamatban a
csillagbesoroláshoz tartozó egységes követelményrendszer kialakítása a Hotelstars Union
keretén belül. Hazánk is alapító tagja e szervezetnek.
A különböző turizmus fajtáknak megfelelően a szállodáknak is több fajtája ismeretes, vannak
üdülőszállók, gyógy- és wellness szállodák, sportszállók, kastélyszállók, tranzit- és
garniszállók (üzleti turizmus). Külön említjük meg az egyre terjedő jellegzetes szálloda
formát az appartmanszállót,
amely lakáskörülményeknek megfelelő felszereltséggel
rendelkezik. Speciális üdülési
konstrukció az un. Time-sharing, ennek keretében
appartmanházak, üdülőházak, club hotelek lakóegységeit általában 30 éves időszakra szóló
üdülőjogként értékesítik 1-2 hetes igénybevétel mellett. A szálláshely létesítés speciális
finanszírozási módjáról van szó, az üdülőjog eladható, örökölhető.
Több szálloda, hotel nevében szerepel a „spa” elnevezés, amely fizikai, biológiai és mentális
jobbulást célzó, szigorú szabályok szerint működő szolgáltatóhelyet jelent nemzetközileg is.
A spa hotel all inclusive fitness és wellness, továbbá szépség szolgáltatásokat kínál, a spa
resort különleges természeti körülmények között nyújtja ezeket. Medical spa és Sport spa
szolgáltatás tartalmát a név egyértelműen jelzi.
A szálláshelyek közül a szállodákra erős integráció jellemző, 15-20 nagy, egységes szigorú
belső normákkal működő multinacionális szállodalánc uralja jelenleg a világpiacot
(Intercontinentál, Hilton stb). E láncok különféle márkájú szállodákat működtetnek a
fogyasztói igényeknek megfelelően, a márkanevek standard színvonalat, azonos szolgáltatási
kört, azaz minőségi kategóriákat jelentenek a turisták számára mindenütt.
A panzióra jellemző a szállodánál kisebb méret, szerényebb komfort- és ellátási színvonal.
A motelt, a vendégházat és a fogadót is ide soroljuk, ez utóbbi inkább vendéglátóhely
szálláslehetőséggel kiegészítve. Az üdülőház jó színvonalú, sok esetben apartmanokból álló
létesítmény, több üdülőház együttese alkotja az üdülőtelepet, megfelelő kiegészítő
létesítményekkel. A kemping sátrak, lakókocsik, lakóautók számára ad helyeket, esetleg
favázas szálláshelyeket is kínál. A közösségi szálláshelyek nagyon szolid körülményeket,
többágyas komfort nélküli szobákat, közös mosdóhelyiségeket tartalmaznak.
A
szálláshelyek besorolásának egyik fő ismérve a kapacitás35.
Nem üzleti célú szálláshelyek
E kategória azokat a közösségi szabadidős szálláshelyeket tartalmazza, amelyek
közintézményekben, hivatalokban, gazdálkodó egységekben rendszerint szezonálisan állnak
rendelkezésre. Ilyenek a vállalati üdülők, gyermek- és ifjúsági táborok, menedékházak,

35

Szálloda: a szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy, panzió: a szobák száma
legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz. Kemping: legalább kilenc
lakóegység, üdülőház: független a szobák vagy ágyak számától, közösségi szálláshely: a szobák száma legalább
hat, az ágyak száma legalább tizenegy.
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kulcsos-házak, vállalatok vendégszállásai, kollégiumok. Általában szociális jellegű, térítés
mellett igénybe vehető férőhelyek.
4.1.5.2.Vendéglátás, étkezés, italfogyasztás, kiegészítő szolgáltatások
Az utazók, a turisták a vendéglátóipar termékeit keresik a leggyakrabban, nem csak a szálló
vendégek, hanem az egy napnál rövidebb ideig tartózkodó kirándulók, átutazók is igénybe
veszik, naponta többször is. A gasztronómia önálló turisztikai vonzerőt is jelenthet, sokaknak
fontosabb utazási szempont, mint pl. a szállás körülményei. Ráadásul a vendéglátó egységek
nagy része az étkezési szolgáltatás mellett szórakozási lehetőségeket is nyújt (zenés éttermek,
bárok, lokálok, night clubok stb.), ahol a jó ételek - italok mellett a kellemes hangulat is
vonzó tényező. A vidéki kiskocsmák terepet adnak a helyi lakosokkal való ismerkedéshez.
Ezen intézményeket nem csak a turisták keresik fel, hanem az állandó lakosok is.
A vendéglátó egységek látogatottságát az ételek, italok minősége, változatossága,
specialitásai, a kiszolgálás színvonala, a környezet és az egység hírneve befolyásolják. A
vendéglátásban gomba módra terjeszkednek a gyorséttermi láncok (McDonald’s, Burger King
stb.), ahova a standard minőség, a modern környezet, a tisztaság, a gyors kiszolgálás óriási
tömegeket vonz. Főleg a fiatalok körében népszerűek, zömmel frenchise-szerződés alapján
működnek.
A vendéglátóhely működési engedéllyel rendelkező, állandóan vagy ideiglenesen nyitva
tartó, általában nyílt árusítású hálózati egység. Idetartoznak a kereskedelmi szálláshelyeken
működő éttermek és egyéb vendéglátó egységek, ezek aránya 5-10 % körüli.
A legismertebb vendéglátóhely az étterem, főétkezési lehetőségekkel, változatos formákkal;
családi kisvendéglő, önkiszolgáló- és gyorséttermek, exkluzív éttermek stb. A söröző, borozó,
presszó, kávéház, cukrászda közös jellemzője, hogy ide főleg napközbeni térnek be a
vendégek (turisták és nem turisták) kávé, ital, bor-, sörkorcsolya, sütemény fogyasztására,
pihenésre, beszélgetésre. A bár ékszakai szórakozóhely, a kiemelkedő jövedelműek a
kaszinókban élik ki játékszenvedélyüket, a kaszinóturizmus speciális termék.
Nem a turizmushoz tartoznak azok a vendéglátó egységek, amelyek zárt rendszerben
szeszesital-értékesítés nélküli közétkeztetést folytatnak (TEÁOR besorolásuk munkahelyi
vendéglátás, közétkeztetés). A munkahelyi étkeztetést gyakran nyílt értékesítésű
vendéglátóhelyeket is üzemeltető cégek oldják meg szerződéses formában.
Kiegészítő szolgáltatások
Az alapvető szolgáltatások (szállás és étkezés) mellett a szükségletek minél teljesebb körű
kielégítése és a bevételek növelése szempontjából egyre szélesednek a szálláshelyek egyéb
szolgáltatásai. Ezek egy része alapszükségletet elégít ki, pl. mosatás, élelmiszerbolt,
gyógyszertár, mások kényelmi szolgáltatást; autókölcsönzés, közlekedési jegyek,
belépőjegyek beszerzése, tolmács, hostess, ajándékvásárlás.
Fentieket színesítik az
élményszolgáltatások (szórakozási, művészeti és sportprogramok szervezése animátorok
közreműködésével).
Kínálati oldalhoz tartozik a szolgáltatások kedvezményes igénybevételét biztosító turisztikai
kártya. Megvásárolhatók országos kártyák (Magyar Turizmus Kártya, Belföldi Turistakártya,
Borturizmus kártya stb.), regionális (Budapest-, Balaton kártya stb.) és lokális, adott
településre érvényes kártyák, amelyek a turisztikai fogyasztás ösztönzését szolgálják.
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4.1.6. Tájékoztatás, turisztikai információs rendszer
Az utazási információk szerepe a meglátogatni kívánt hely és a turisztikai szolgáltatások
kiválasztására vonatkozó döntésben meghatározó. A vonzerők bármilyen gazdag tárházával
rendelkezzék is egy térség, nem válik utazási célterületté, ha a potenciális turisták arról nem
szereznek tudomást. A turisták megfelelő tájékoztatásához a fogadó területnek tehát fontos
gazdasági érdeke fűződik.
A turizmusra vonatkozó tájékoztatás sokirányú összetett feladat, sok ágon folyik, minden
szintnek (állami, regionális és helyi) meg van a saját szerepköre ezen a területen. Az állami
szervek feladata a turistákat érdeklő általános országos adatok rendelkezésre bocsájtása, mint
pl. a közlekedési lehetőségek és szabályok, a beutazás feltételei, az egészségbiztosítás
rendszere stb., amelyek külképviseleteken keresztül, útikönyvekben, vagy online módon
különböző weblapokon érhetők el. Az országos turisztikai vonzerő gazdag tartalommal
történő bemutatása az országos marketing szervezet feladata. Az ország megítélését erősen
befolyásolja, hogy a vonzerőbe tartozó elemek körét a nemzeti turisztikai marketing miként,
milyen információs csatornákon keresztül közvetíti.
Regionális és lokális szinten a részletes tájékoztatásadás a konkrét turisztikai célterületek régiók, helységek - turisztikai intézményei, turisztikai szolgáltatói (vállalkozások)
kompetenciájába tartozik. A helyi lakosoktól is elvárható, hogy tájékoztatást, útbaigazítást
adjanak a turistáknak, ehhez tisztában kell lenniük a helyi kiemelkedő értékekkel,
vonzerőkkel.
A turista utazási tervének összeállítása során általában különböző utazási lehetőségeket,
célterületeket vizsgál meg, ennél figyelembe veszi az egyes úti célok természeti és kulturális
sajátosságait, turisztikai attrakcióit. Útikönyvek, utazási kiállítások, vásárok kiadványai,
utazási irodák prospektusai, a területen már járt barátok, ismerősök beszámolói szolgálhatnak
ehhez forrásként. Miután ma már általánossá vált a turisztikai desztinációk, a turisztikai
szolgáltatók internetes jelenléte, a mai turista leggyakrabban az interneten tájékozódik. Az
online utazások piaca évről-évre jelentősen bővül. A turisztikai termékek gazdag kínálatát
bemutató honlapokat, a turisztikai szervezetek, utazási irodák, települések, turisztikai
szolgáltató cégek által üzemeltetett weblapokat a böngésző programokkal bárki könnyen
elérheti. Az elektronikus turisztikai információ halmazban már sokan jól eligazodnak,
szálláshelyet, közlekedési eszközökre szóló jegyeket foglalnak, rendezvények belépőjegyeit
intézik stb.
Az on-line turisztikai információs rendszerek az ország tájegységeinek egységes, elektronikus
integrált rendszereként működnek szöveges alrendszerrel (helységek turisztikai objektumai,
elérhetőség, képek, video- és hangfelvételek), térképi alrendszerrel és multimédia
alrendszerrel. A hazai turisztikai szektor legátfogóbb kereshető adatbázisa a Magyar
Turizmus Zrt. honlapján üzemelt Nemzeti Turisztikai Adatbázis (NETA), amely részletesen
bemutatja Magyarország régióit, városait és turisztikai értékeit, turisztikai szolgáltatóit.
Eseménynaptárt, térképes keresőt is tartalmaz. A rendszer a hazai turisztikai szolgáltatók és
projektgazdák számára ad ingyenes megjelenési lehetőséget. Az adatbázis gondozásában,
annak aktualizálásában a Tourinform irodák visznek kiemelkedő szerepet. A NETA a
nagyszámú turisztikai honlap program- és szolgáltatás keresőjének is adatbázisa.
A turisták, a turizmusban érintettek számára rendelkezésre álló turisztikai portálok közül
kiemelkedő szerepet tölt be a Magyar Turizmus Zrt. honlap-családja (www.itthon.hu ), ahol a
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turistáknak szóló kínálati információk mellett a turisztikai szakemberek szakmai
információkkal, statisztikákkal, marketing és akciótervekkel, kiállításokról, vásárokról,
eseményekről szóló tájékoztatókkal, szakcikkekkel ismerkedhetnek meg. A rendszer
továbbfejlesztéseként kiépítésre kerül az online fogyasztói ügyfélkapcsolati adatbázis, amely
személyes (kétirányú) kommunikációt tesz lehetővé potenciális és már megszerzett
ügyfelekkel. Ezen adatbázisból a szolgáltatók is meríthetnek. Fontos szakmai információ
forrás továbbá Turizmus Panoráma Bulletin online napilap és a www.turizmus.com
internetes portál.
A desztinációba érkező turisták tájékoztatásában fontos szerepet töltenek be a helyi
információs irodák, önkormányzatok. A magyar Tourinform irodákban36 a helyi, régiós és
országos programokról, eseményekről, látnivalókról, lehet tájékoztatást kapni, ingyenesen
lehet hozzájutni kiadványokhoz, térképekhez. Itt szerezhetők be útikönyvek, turisztikai
kártyák is. Az irodák közhasznú feladatokat is ellátnak, pl. informálják a kínálati oldal
szereplőit a pályázati lehetőségekről.
Hatékony információátadási eszköz lehet a helyi rádió, televízió, a település – régió honlapja
és más média megjelenések is. Gyakran fordulnak szóbeli felvilágosításért az utazók a szállásés vendéglátóhelyek munkatársaihoz, valamint a helyi lakosokhoz is. A helyi eligazodásban
fontos szerepet töltenek be a jellegzetes pontokon, pihenőhelyeken elhelyezett információs
táblák, találkozási pontok, turisztikai látogatóközpontok. Ezen utóbbi higiénés helységekkel,
pihenőkkel ellátott találkozóhely, változatos funkciójú szolgáltatásokat nyújt a turistáknak
(térkép, programok, szállás és közlekedés, foglalások, idegenvezetés, belépőjegyek
értékesítése, ajándéktárgyak, étkezési lehetőségek).
4.1.7. Minőségbiztosítás, biztonság, higiénia vendégszeretet
A turisztikai termékek piacra vitelének sikerességéhez jelentős mértékben járulnak hozzá a
fenti címben megfogalmazott nem anyagi tényezők. Napjainkban a minőség kiemelt szerepet
játszik életünkben, különösen a szolgáltatások, így a turizmus területén is. A turizmus
szerteágazó tevékenységek, sokszínű szolgáltatások összessége. A szolgáltatási lánc minden
egyes eleme befolyásolja a turisták véleményét, ezért ezek minősége mind anyagi, mind
emberi tekintetben döntő fontosságú. A vállalkozások csak akkor lesznek eredményesek a
turisztikai piacokon, ha kategóriájuknak megfelelően, állandó minőségű szolgáltatásokat
nyújtanak. A különböző szolgáltatáselemek (utazás, szállás, étkezés, információk, fürdők stb.)
kiegyensúlyozott és összehangolt minőségét kell ehhez biztosítani.
A minőség garantálásának különböző formái, dokumentumai vannak, a legismertebbek a
tanúsítványok, védjegyek, díjak. A vendéglátásban a HACCP rendszer37, annak tanúsítványa
a működés kötelező feltételét képezi. A turisztikai védjegyet egyre gyakrabban alkalmazzák a
minőségi besorolás színvonalának garantálását elismerő címként. Példaként említhető a
magyar kultúra védjegye, a fürdőminősítő védjegy, továbbá a védjegy alkalmazása a falusi
vendéglátás területén (www.turizmusonline.com), ahol a minőségi besorolást a napraforgók
száma fejezi ki. Turisztikai védjegy cím elnyerésére nem csak a turisztikai termékek, hanem a
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Számuk folyamatosan emelkedik, a hálózat irodáinak száma jelenleg 150 körüli.
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A HACCP egy angol kifejezésből (Hazard Analysis and Critical Control Points) eredő rövidítés. Az
egészségre ártalmas élelmiszerek elkerülése érdekében szigorú szabályozásokat, ellenőrzéseket ír elő.
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desztinációk (régiók, megyék) esetében is írnak ki pályázatokat, a címet a desztinációban
tartósan magas színvonalú szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak ítélik oda pályázatok útján 38.
A minőségi cél elérését szolgálják a különböző minőségi díjak. Példaként szolgáljon az EU
EDEN programja (Európa Kiváló Desztinációja Díj), valamint a szállodák és az éttermek
részére 2005-ben bevezetett Magyar Turizmus Minőségi Díj program. E díj garanciát ad arra,
hogy az adott szolgáltató magas szinten megfelel a kategóriáján belül mind a vendég-, mind a
szakmai elvárások követelményeinek. Minden bizonnyal befolyásolja a turisták döntését a
szolgáltatások megválasztásában.
A turizmus szempontjából a biztonság alapfeltétel. Tágabb kategóriaként ideértendő az
emberiség anyagi- jóléti biztonsága is, közismert, hogy a munkanélküliséggel együtt jár a
létbizonytalanság, amely hátrányosan érinti az utazásokat. A biztonság, illetve bizonytalanság
mögött leggyakrabban háborúk, terrortámadások veszélye, bizonytalan politikai helyzet,
egészségügyi krízisek, rossz közbiztonság, természeti katasztrófák húzódnak meg. Mindezek
az utazástól visszatartó hatással járnak, kivéve a veszélyt keresőket.
A biztonság fogalmába az is beletartozik, hogy a turista ne kerüljön kiszolgáltatott helyzetbe,
tisztességes kiszolgálásba részesüljön, az utazás végén biztonsággal térhessen haza. Sajnos
erre vonatkozóan számos negatív példa akad hazánkban, pl. túlszámlázások, inzultusok
vendéglátóhelyeken, kint-rekedt turisták utazási irodák csődbejutása miatt, utas poggyászok
kifosztása Ferihegyen stb. A biztonság tekintetében hasznos intelmeket fogalmaz meg az
UNWTO által elfogadott Turizmus Globális Etikai Kódexe, amely a turisztikai szakemberek
feladatáról így ír: ”a hatóságokkal együttműködve figyelmet kell fordítaniuk azoknak a
biztonságára, baleset megelőzésére, egészségvédelmére és élelmiszerbiztonságára, akik a
szolgáltatásaikat igénybe veszik” (forrás: Etikai_kódex_magyarul [2]pdf 6. cikkely, 2.
bekezdés).
Az emberek életkörülményeiben a higiénia, a tisztaság általános elvárás, amely a turisztikai
szolgáltató helyeken különösen fontos követelmény a tömeges tartózkodás miatt. Nem
véletlen, hogy e cégek működésére szigorú minőségbiztosítási szabályozások vannak
érvényben. A turizmussal érintett településeken megfelelő egészségügyi feltételeknek (tiszta
ivóvíz, kulturált mellékhelyiségek, orvosi ellátás lehetősége stb.) kell rendelkezésre állni.
A biztonság és a higiénia garantálására intézkedéseket kell foganatosítani. Ezt a célt
szolgálják azok a nemzetközi megállapodások, amelyek a járványveszélyek-, a terrorizmus-, a
kábítószer kereskedelem elhárítására, a természeti katasztrófák jelzésére vonatkozóan
születtek meg. Turisztikai egyezmények jöttek létre az országok között az elsősegélynyújtásról, jogi védelemről, a megelőzések módjáról szóló tájékoztatásról. Az országos és
helyi intézkedések sorába tartoznak a nemzeti egészségügyi és biztonsági szabályok előírása,
a betartás ellenőrzése, széleskörű biztosítási lehetőségek garantálása, helyi turisztikai
rendőrség, biztonsági szolgálat felállítása.
A magas színvonalú turisztikai szolgáltatás nem hozza meg az eredményt, ha nem párosul
vendégszeretettel. Ez a szakma (szolgáltatást nyújtók) és a helyi lakosok részéről egyaránt
elvárható követelmény. A korrektség, előzékenység, kellemes modor, a vendég méltóságának
tiszteletben tartása a kiszolgálók viselkedési alapszabályai közé tartozik. A humánerőforrást
illetően a megfelelő színvonalú szakismeret és nyelvtudás alapelvárás. A helyi lakosok
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Pl. Jász-Nagykun-Szolnok megye Turisztikai Védjegye
(http://www.tiszainform.com/vedjegy_files/dontes.pdf)
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empatikus viselkedése, segítőkészsége pozitívan hat a turisták közérzetére. A nyitottság, a
turistákkal való kapcsolatkeresés ad lehetőséget a látogatóknak a helyi szokások,
hagyományok megismerésére.
4.1.8. Turisztikai intézményi egységek, szervezetek, vállalkozások
4.1.8.1. Szervezeti tagolódás
A turisztikai szolgáltatásokat különböző intézmények, vállalkozások állítják elő. Ezek
döntően magántulajdonban lévő, profitérdekelt szervezetek, a turisztikai piac szabályai szerint
működnek. Jelentős csoportjuk kizárólag turisztikai igények kielégítésére „termel”, míg
mások termékeinek a turistákon kívül a helyben lakók is fogyasztói. Ennek megfelelően
Bernecker – Kaspar (2006) hivatkozása szerint - a turisztikai szolgáltatásokat végző
intézményi egységek két csoportját különbözteti meg:
a) primér (közvetlen) szolgáltatást nyújtók
b) szekunder (közvetett) szolgáltatást kínálók.
A primér turisztikai vállalkozások a turizmus alapágazataihoz tartozó szuprastruktúra
létesítményeit üzemeltetik, tehát a szállás- és vendéglátás turisztikai termék elemekhez
kötődik a fő tevékenységük. A szállást és étkezést nyújtó vállalkozások rendkívül változatos
formákban állnak a turisták rendelkezésére.
A turizmushoz kötődő intézményi egységek, azaz a turisztikai szervezetek igen sokszínűek. E
szervezeti kör magját a jellemző turisztikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások alkotják.
A turisztikai vállalkozó üzletszerűen folytat valamilyen idegenforgalmi tevékenységet, így
szállásadást, vendéglátást, turisztikai információs és szolgáltató iroda működtetését,
turisztikai marketingtevékenységet, utazásszervezést, utazásközvetítést és idegenvezetést,
különböző programok, rendezvények szervezését. (Nagy számban léteznek olyan szervezetek
is, amelyek más tevékenységi területen működnek, de kapcsolódnak a turizmushoz is egy-egy
résztevékenységgel. Ilyenek a turisztikai vállalkozások beszállítói, az alap és a turisztikai
infrastruktúrát működtetők).
A turizmuspiac kínálati oldalán, a fogadóterület részfunkcióit össze kell hangolni, ez
elsősorban az érintett területi egység (turisztikai település, kistérség, régió, stb.) és az ott
működő turisztikai vállalkozások részérdekeire vonatkozik. A turizmus szervezését,
fejlesztését, irányítását a világban nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi szinten
tevékenykedő, egymást kölcsönösen kiegészítő szervezetek végzik.
A turizmus
működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó szervező, kiszolgáló, koordináló és irányító,
valamint érdekképviseleti tevékenységet végző intézményi egységek alkotják a turisztikai
szervezetek másik csoportját.
A turisztikai szervezetek lehetnek köztulajdonú, magántulajdonú, és vegyes tulajdonú
szervezetek A közösségi tulajdon a turisztikai erőforrások működtetésében a közérdekre a
közösséget érintő hasznosságra, a hosszabb távra vonatkozó tudatos fejlesztésre helyezi a
hangsúlyt. A magántulajdonú szervezetek érdekeltsége a profithoz, a gyorsabb megtérüléshez
kötődik. Intézményi szektor bontásban korporációkat (vállalatok), államháztartási (állami és
önkormányzati), valamint nonprofit intézményi egységeket, szervezeteket különítenek el.
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A turisztikai szolgáltatások nyújtását, a turizmus szervezését, fejlesztését, irányítását a
világban nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi szinten tevékenykedő, egymást kölcsönösen
kiegészítő szervezetek végzik. Az egyes szinteken belül kormányzati/állami, nem állami és
vegyes típusokat lehet elkülöníteni. A turisztikai alapszolgáltatás vállalkozásai általában
magántulajdonúak, az irányítás, szervezés intézményei döntően az állami/ kormányzati
szinthez kapcsolhatók, a nem állami szinthez a szolgáltató vállalkozások, a nonprofit
szervezetként működő szakmai szövetségek sorolhatók.
4.1.8.2. A turisztikai vállalkozások
A turizmus alapágazataiban változatos formájú - társas és egyéni, magán és közösségi,
külföldi-és hazai tulajdonú - vállalkozások működnek. Közös jellemzőjük a kis- és
középvállalkozások (KKV-k) nagy súlya. A külföldi tulajdon a gazdaság más területéhez
képest a turizmusban kevésbé van jelen, elsősorban a szálláshely szolgáltatásban működnek
ilyen szervezetek. Nemzetközi és hazai sajátosság, hogy a szállásszolgáltatást végző
gazdasági szervezetekre az érték-előállítás vonatkozásában nagyfokú koncentráció, a
szervezetek számát illetően erős szétaprózottság jellemző. A vendéglátás szervezeteinek több,
mint 70 %-a kevesebb, mint 5 főt foglalkoztat, a koncentráció e körben kisebb mértékű.
Gyakori vállalkozási forma a családi üzemeltetésű betéti társaság.
Az alapágazatokban a foglalkoztatási formák tekintetében meghatározó az alkalmazotti
munkaviszony, a vállalkozói jellegű foglalkoztatás döntően a vendéglátáshoz kötődik. A
turizmusra egyre jellemzőbbek az atipikus foglalkoztatási formák, így a részmunkaidős, a
határozott munkaidejű szerződés, a munkaerő kölcsönzés, és az alkalmi foglalkoztatás. Ehhez
jó terepet ad a turisztikai munka idényjellege, a napi, heti egyenetlen munkaerő-igény.
Részmunkaidős foglalkoztatás aránya a szálláshely és vendéglátó szolgáltatásban 8 %-ra
tehető, magasabb a nemzetgazdasági átlagnál. Elsősorban a közép- és nagyvállalatok körében,
főleg a vendéglátásban terjedt el. A határozott idejű szerződési foglalkoztatási forma évrőlévre nő, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat39 munkaerő felmérése szerint a gazdaságban az
építőipar után a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatokban a legmagasabb az aránya.
A munkaerő-kölcsönzés ma már önállósult szolgáltatói tevékenység. E cégek 2009. évi
adatszolgáltatása alapján e munkaerő-forrás 14 %-át a turisztikai alapágazatok, elsősorban a
szállodai szolgáltatás és az éttermi vendéglátás nagyobb vállalkozásai veszik igénybe. A rövid
időtartamú munkavégzés másik gyakori formája a munkavállalói könyves alkalmi
foglalkoztatás. A turizmus a mezőgazdaságot is megelőzi az alkalmi foglalkoztatáson belüli
44 %-os arányával.
A gazdasági átalakulással együtt járó változások egyik jelensége a turizmusban is, hogy
bizonyos kiszolgáló tevékenységek, mint pl. a mosatás, a karbantartás, a szállítás stb.
kiszervezésre kerültek a vállalatok, elsősorban a szállásszolgáltatók belső tevékenységéből. A
folyamat azzal folytatódott, hogy az alapellátás munkaerő igényének egy részét (pl.
felszolgálás, rendezvény-szervezés, könyvelés stb.) is külső szolgáltatókon keresztül
biztosítják, vállalkozási megbízással, vagy munkaerő-kölcsönzéssel. Egy erre vonatkozó
becslés (Morvainé-Probáld, 2008) a kiszervezéssel lefedett munkaerő-felhasználást az
alapágazatok összlétszámára vetítve annak 0,8%-ára teszi.
A turisztikai vállalkozásokban végbemenő jellemző folyamatok az utóbbi 10 évben:
 Koncentráció (felvásárlások, fúziók)
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Az ÁFSZ munkaerő-piaci jelentéseinek elérhetősége: www.afsz.hu
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Vertikális integráció (szálloda - légitársaság, szálloda- egyéb szolgáltatások)
Horizontális integráció (önkéntes lánc, marketing konzorcium, franchise üzletek stb.)
Klaszterek40 létrejötte
Csődök az évtized végi válság idején.

A turisztikai klaszter szerveződés konkrét célja, hogy elősegítse a térség turisztikai értékeinek
feltárását, közös népszerűsítését, a piaci impulzusokra történő együttes reakciót, információáramlást, együttműködést a marketing és a szakképzés területén, közös pályázatokat a hazai
és uniós forrásokra. A Közép-Kelet Európai országokban elsőként hazánkban jött létre
turisztikai klaszter 2001-ben. Az azóta létrejött turisztikai klaszterek példáit lehetne tovább
sorolni.
A turisztikai szervezetek speciális csoportját képezik az esemény-rendezvényszervező üzleti
vállalkozások, az örökségi helyszínek, nemzeti parkok, természet és tájvédelmi területek
gazdasági szervezetei, az aktív turizmushoz, sporthoz kapcsolódó vállalkozások, mindazon
létesítmények üzemeltetői, amelyek segítik a turisták szabadidős tevékenységét.
Az utazásszervezési és utazásközvetítői szolgáltatásokat (lásd 2. fejezet) végző szervezetekre
használatos fogalmi készlet az alábbi:
Utaztató szervezetek: utaztatási jogkörrel rendelkező gazdasági szervezetek: utazási
irodák és ügynökségek.
- Utazási iroda:
- Ügynökség:

utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező szervezet.
utazásközvetítői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező szervezet,
amely az utazási szerződést a belföldi utazásszervező megbízottjaként,
illetve a külföldi utazásszervező bizományosaként köti meg.

Hazánkban 2008-ban 1049 utaztató szervezet működött. A hazánkba érkező külföldi turisták
7 %-a utazott hazai utazásszervező, illetve közvetítő cég közreműködésével, a magyarok
külföldi utazásainál is ugyanez az arány volt jellemző. A hazai lakosság csupán 2-2,5 %-a vett
igénybe belföldi utazásainál utazási irodai szolgáltatást. 41
4.1.8.3.Nemzetközi turisztikai szervezetek, hazai szakmai szövetségek
Nemzetközi szervezetek
ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO)
A szervezet célja világszerte a megbízható, fenntartható és mindenki számára hozzáférhető
turizmus megteremtése, fejlesztése. Az UNWTO folyamatosan figyelemmel kíséri a világban
a turizmusra hatást gyakorló gazdasági és politikai folyamatokat, amelyekkel kapcsolatban
állásfoglalásokat, ajánlásokat tesz közzé. A jelenleg is érvényes időszakra az alábbi főbb
területekre fogalmazta meg feladatait.
1. Turizmus-statisztikák gyűjtése, közzététele, a turizmus gazdasági súlyának mérése.
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A klaszterek nonprofit szerveződések, ugyanabban az al-, illetve szakágazatban dolgozó önálló jogi
személyiségű cégek, illetve szervezetek ésszerű, kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködései, integrációi.
41
Gilyán-Pacsika-Probáld :Turizmus, utazásszervezés .MUISZ közgyűlés 2010.június 15.
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2. Segítségnyújtás piaci információkkal (Tourism market trends, Tourism Highlights,
Tourism 2020 Vision, World Tourism Barometer) és promóciós technikákkal
(marketingtervezési és piacszegmentálási kézikönyv).
3. A fenntartható turisztikai fejlesztéssel kapcsolatos stratégiai iránymutatások
összeállítása, Webalapú platform a legjobb gyakorlatok, módszerek megosztására.
4. A Turizmus Globális Etikai Kódex érvényesítésének ösztönzése.
5. Minőség, kereskedelem, e-turizmus területén biztonsági intézkedések, minőségügyi
szabványok, tanúsítási rendszerek irányelvei, fejlődő területek bevonása a turizmus
globális elektronikus piacterébe.
6. A tudásbázis növelése szervezett gyakorlatokkal, ösztöndíjakkal, a fogyasztói
motivációk
és
preferenciákról,
turisztikai
termékfejlesztés,
korszerű
menedzsmenttechnikák témákban.
7. Szegénység elleni küzdelem tekintetében konkrét akciók, gyakorlati iránymutatások
(workshopok). Technikai segítségnyújtás elsősorban Afrika és Ázsia vonatkozásában.
A feladatokkal kapcsolatos részletes információkat a szervezet honlapján www.unwto.org
lehet elérni, ajánlatos a turizmusban tevékenykedőknek e honlapot folyamatosan figyelemmel
kísérni.
A Világ Utazási és Turisztikai Tanácsa (World Travel & Tourism Council, WTTC)
A turisztikai világtanács az előbbinél szűkebb hatás és feladatkörrel rendelkezik. Célja a
turizmus világméretű elismertetése, amelyet elsősorban a turizmus statisztikák
összeállításával és közreadásával valósítja meg. Ezek közül kiemelést érdemelnek a világ
több, mint 100 országáról készített Turizmus Szatelit számla becslések, melyek főleg
nagyságrendi tájékozódásra alkalmasak (www.wttc.org/eng/Tourism_Research/ ). E mellett a
szervezet tanácskozási fórumot biztosít a turizmusszakma csúcsán lévő nagyvállalatok
vezetőinek.
OECD Turisztikai Bizottsága
Elősegíti a tagországok tapasztalatcseréjét, a turizmusfejlesztés irányelveinek kidolgozását. A
turizmus szektor képviselőinek folyamatos konzultációs terepet biztosít (www.oecd.org/).
Európai Turisztikai Bizottság (European Travel Commission ETC)
A non-profit szervezetnek Európa 39 államának nemzeti turisztikai szervezete a tagja. Az
ETC székhelye Brüsszel, és feladata az országok turisztikai piacának fejlesztése és
bemutatása. A szervezettel kapcsolatos információk, publikációk, valamint az európai
turizmust érintő tanulmányok az ETC www.etc-corporate.org szakmai honlapján érhetők el.
Az ETC és az UNWTO közös munkájaként 2009-ben készült el a turisztikai márkázási
kézikönyv, magyar nyelvű összefoglalója a Turizmus Bulletin című szakmai folyóiratban
jelenik majd meg.
Közép-európai Kezdeményezés (Central European Initiative) Turisztikai munkacsoportja
A Közép-Európai Kezdeményezés térségünk legnagyobb kiterjedésű, 18 országot és mintegy
250 millió lakost magában foglaló együttműködési keret 17 munkabizottsággal. A Turisztikai
Bizottság célja a tagország közötti turisztikai tapasztalatcsere elősegítése, illetve a régió közös
bemutatása harmadik, elsősorban tengerentúli piacokon
(www.ceinet.org ).
Visegrádi Országok turisztikai együttműködése
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A Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia közötti általános gazdasági
együttműködés keretén belül a turizmus területén elsősorban a határmenti együttműködések
elősegítése, a négy ország közötti forgalom, valamint a négy országba történő beutazás
elősegítése a cél (www.european-quartet.com).
Európai hotelek, éttermek és kávézók szövetsége (Hotels, Restaurant and Cafes in Europe
HOTREC)
A szervezet a nevezett turisztikai vállalkozásokat képviseli az EU intézményeiben, a
társadalmi partnerekkel folytatott kommunikációban, az európai turizmus egyéb ágazatival
való közreműködésben és a nemzetközi turizmusban (www.hotrec.org).
Szállodák és Éttermek Nemzetközi Szövetsége (International Hotel and Restaurant
Association IHRA)
Világszerte kis- és közepes vendéglátó-ipari egységeket képvisel, mintegy 300 ezer hotel és 8
millió étterem a tagja (www.ihra.com/ ).
Európai Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége (European Travel Agents’ and Tour
Operations’ Association ECTAA)
Az EU tagországainak utazásközvetítő szektorát képviselő nemzeti testületekből áll, az EU
turisztikai intézkedéseivel kapcsolatos konzultációk keretét adja (www.ectaa.org/ ).
Utazási Irodák Szövetségeinek Nemzetközi Szervezete (United Federation of Travel Agents'
Association UFTAA)
Az utazási irodákat és a turizmust képviselő világszervezet. Az utazásszervezők és közvetítők ki- és beutaztatását felügyeli a többi nemzetközi szervezettel való folyamatos
konzultáció keretében (www.uftaa.org ).
Hazai szakmai szövetségek
A turizmus szervezeti rendszerének felső szintjéről, az állami szintű irányítási szervezetekről,
a nemzeti turisztikai marketingszervezetről (Magyar Turizmus Zrt.), valamint a turisztikai
desztinácó menedzsment szervezetekről egy későbbi, a turizmus-politikával foglalkozó fejezet
fog részletes ismertetést adni.
Magyar Turisztikai Egyesület (MATUR)
A turizmushoz kötődő személyeket összefogó, a politikától az államigazgatástól független,
semleges szervezet. Az egyesület célja a turizmus szerepének elismertetése, érdekeinek
képviselete a törvényalkotásban és a kormányzati döntésekben , a lakosság turisztikai
szemléletének a formálása (www.matur.hu).
Magyar Természetbarát Szövetség
A szövetség céljai, feladatai: Az ifjúsági korosztály sportos, egészséges életmódra nevelése, a
természet megismertetése, túravezetők képzése, a jelzett turista úthálózat karbantartása,
nyilvántartása, turisztikai térképek, turista szakirodalom létrehozása, kiadása. A természetjáráshoz kapcsolódó kedvezményeinek biztosítása, bővítése (www.termeszetjaro.hu).
Magyar Szállodaszövetség
Az 1968-ban alakult szállodai szakma politikamentes érdek- és szakmai képviseletének fő
célja a magyar szállodaipar előnyösebb működésének elősegítése a szakma számára kedvező
közgazdasági környezet és állami szabályozás kialakításával kapcsolatos lobbizás által.
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Fontos feladata a megfelelő minőség nyújtására való ösztönzés, egyik kezdeményezője és
kidolgozója volt a Magyar Turizmus Minőségi Díjnak (www.hah.hu).
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
Kordinál és szakmai érdekképviseletet lát el. Védi a magyar vendéglátás értékeit,
hagyományait, támogatja a vendéglátás és a gasztronómia tudományos, technikai és
technológiai módszereinek továbbfejlesztését, segíti azok alkalmazását. (www.mngsz.hu )
Magyarországi Rendezvényszervezők Szövetsége
Célja a tagok összefogása, érdekvédelme, érdekképviselete, érdekegyeztetése minden
rendezvény-szervezést érintő fórumon. A szakma népszerűsítése, színvonalának emelése, a
rendezvényszervezői oktatás szakmai támogatása is feladatai közé tartozik (www.maresz.hu).
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ)
A falusi turizmusban tevékenykedő szolgáltatók érdekképviselete céljából jött létre 1994-ben,
a 19 megyei szervezet szövetségeként működik. Feladata a falusi turizmusban tevékenykedők
gazdasági- és jogi érdekképviseletének ellátása, tájékoztatása, a falusi turizmus
szolgáltatásainak piacra juttatása, az országos szakmai szervezetekkel történő együttműködés
kiépítése (www.fatosz.hu).
Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége MUISZ
Célja: az utazások szervezését és közvetítését, valamint az utazásokkal összefüggő
szolgáltatások közvetítését végző szervezetek és egyéni vállalkozók szakmai érdekeinek
képviselete. Elődszervezete 1974-ben alakult. (www.muisz.com ) Hasonló feladatokkal jött
létre 2009 októberében a Magyar Utazásközvetítők Érdekvédelmi Szövetsége (MUÉSZ)
Turisztikai Tanácsadók Szövetsége
A 10 éves fennállású egyesület összefogja a turisztikai területen tevékenykedő tanácsadókat.
természetes és jogi személyeket, akik és amelyek az Egyesület elveit elfogadva elősegítik a
turisztikai tanácsadási szakma megbecsülését, szakmai szabályainak kialakítását és azok
megtartását. Cél az érdekvédelem, az érdekérvényesítés, szigorú szakmai és etikai
követelmények betartására, a tanácsadási szolgáltatások minőségének javítására való
ösztönzés. A szövetséghez kötődik a Turizmus-specifikus Életminőség Index módszertani
útmutatójának kidolgozása (www.tutsz.org.hu).
Turizmus - Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság a turizmus alapágazatai érdekegyeztető
fóruma. Célja a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek tevékenységének hatékony
segítése, a szociális partnerség erősítése, ágazati megállapodások megkötése. Konzultációkat
kezdeményez jogszabályokról, stratégiákról, turizmuspolitikai kérdésekről. Kapcsolatot tart
az EU-ban működő szociális partnerekkel.
Magyar TDM Szövetség
2011 év eleje óta működő érdekvédelmi szervezet, fokozatosan bővülő tagsággal.
4.2. A magyar turizmus kínálati piacának jellemzői
4.2.1. Vonzerőtényezők, országimázs
A vonzerők tekintetében hazánknak elsősorban a sokszínűségben, a változatosságban
nyilvánul meg a versenyképessége, amelyet a kis terület – kis távolságból adódó könnyű
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elérhetőség, valamint centrális fekvése az európai turista áramban is erősít. A magyar
pusztával, a gulyával, ménessel, csikósokkal, bográcsgulyással azonosított országkép már rég
a múlté. Hegy- és dombvidékek, üdülésre alkalmas vízterületek, jelentős termálvíz-készlet,
világörökségi helyszínek42, kiemelkedő értékű nemzeti parkok, vadászatra, lovalásra,
horgászatra alkalmas természetföldrajzi adottságok, történelmi-, kulturális örökségek,
beleértve a sajátos magyar gasztronómiát, borászatot értékes idegenforgalmi élmény alapokat
jelentenek. Több attrakciónk stabilan tartja a nemzetközi turizmusban kivívott elismertségét,
elsősorban az abszolút vonzerővel rendelkező főváros és környéke, valamint néhány
gyógyfürdőhely, továbbá a relatív vonzerőt képviselő Balaton a Balaton-felvidékkel. E mellett
számos vonzó természeti és kulturális tényezővel rendelkező vidékünk ér el sikereket sajátos
termékkombinációival a külföldi és a hazai turisták körében.
Hazánk különböző tájegységein található 27 üdülőkörzet közül 9 kiemelt üdülőkörzet43 A
jelentősebb turisztikai vonzású térségeink elhelyezkedése az ország É-K és D-Ny irányú
tengelyére esik, kiemelt üdülőkörzeteink és a természetvédelemben fontos szereppel
rendelkező nemzeti parkok nagy része itt helyezkedik el. Ez utóbbiak egyre sikeresebben
jelennek meg ökoturisztikai desztinációkként, látogatottságuk 2009-ben évi 10 %-os
növekedést elérve meghaladta a másfélmillió főt. A jelenlegi 10 nemzeti park44 több, mint
400 település (kül)területét érinti. Magyarországon jelenleg 4 hivatalosan minősített natúrpark
működik (Vértesi-, az Írott kő-, a Sokoró- Pannontáj- és a Cserhát Natúrpark.).
A szép természeti környezetben fekvő falvaink – legyen az domb-és hegyvidék, vízi
környezet, vagy síkvidéki tanyás térség - kitűnő terepet jelentenek a falusi turizmusnak. Egyre
többen keresik ezt a fajta kikapcsolódást. A fogadóképesség javításával, a kínálati elemek
szélesítésével a turizmusnak a gazdasági felzárkózásban, a népesség megtartásában
megmutatkozó pozitív hatása tovább növelhető. Mindezek elsősorban a belföldi turizmus
által érintettek.
Az utóbbi években a hazai vonzerő palettán egyre nagyobb szeletet képviselnek a különböző
rendezvények, fesztiválok, kongresszusok, nemzetközi vásárok, kulturális és sportesemények,
főleg a fővárosban, de számos vidéki városban is. Sajnos a fővárosban hiányzik egy nagy
befogadóképességű multifunkcionális kongresszusi központ.
A közlekedés szerepéről a turizmusban már többször esett szó. Magyarország helyzete e
tekintetben az utóbbi években, elsősorban a közúthálózat vonatkozásában érezhetően javult.
Az 1100 km gyorsforgalmi úttal lehetővé vált legfontosabb turisztikai attrakcióink gyors
elérése, az I. és II. rendű főutjaink állapota azonban sok helyen megnehezíti a turisztikai
célpontok elérését. Európai viszonylatban viszonylag sűrű autóbuszvonal hálózattal
rendelkezünk, a távolsági járatok egyre vonzóbbak a turisták számára, valós alternatívát
jelentve a személygépkocsi használattal szemben. A hazai vasúti közlekedést – az
infrastruktúrát és a járműállományt egyaránt - az erős heterogenitás jellemzi. Hazai
viszonylatban a kiemelt nemzetközi fő vonalakon a legfejlettebb a színvonal, ez azonban
A 8 világörökségi helyszín: Budapest Duna-parti látképe, a Budai Várnegyed, Hollókő ófalú és táji
környezete, az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai, az Ezeréves Pannonhalmi Bencés
Főapátság és közvetlen természeti környezete, Hortobágyi Nemzeti Park – Puszta, Pécsi ókeresztény
sírkamrák, Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj, a Tokaji történelmi borvidék.
42

43

Budapest, Balaton, Dunakanyar, Mátra-Bükk, Mecsek-Villány, Sopron-Kőszeg-hegyalja, Tisza-tó, Velencei
tó-Vértes.
44
Balaton-felvidéki, Duna-Dráva, Fertő-Hanság, Őrség, Duna-Ipoly, Aggtelek, Bükki, Hortobágyi, Kiskunsági,
Körös-Maros
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messze elmarad a nyugati országokétól. Az országos hálózat műszaki állapota sokkal
gyengébb, az eljutási idő, a menetrendtől való gyakori eltérés sok bosszúságot okoz az
utazóknak.
Európai viszonylatban jó közepes sűrűségű a magyar hajózható úthálózat. A belvízi
hajózásnak a Dunán ugyan erősödik a turisztikai, vendéglátó szerepe, egyre több folyami
luxushajó hozza a látogatókat Budapestre, de a nagyobb méretű utaztatásban még jelentősek a
tartalékok, más folyóinkon is. Ehhez korszerűsíteni kell a kikötői infrastruktúrát, illetve újakat
kell építeni, ami jelentős forrásokat igényel. A turisták légi úton Budapest-Ferihegyre és a
Debreceni nemzetközi repülőtérre érkezhetnek. Jelenleg már 40 ország 88 repülőteréről lehet
átszállás nélkül eljutni Ferihegyre. A regionális repülőtér szerep elnyerését több tényező
gátolja így pl. a tulajdonosi és működtetői jogok gyakori módosulása, valamint a korszerűtlen
földi kiszolgáló infrastruktúra. Másik vidéki nemzetközi repterünk Sármellék, üzemelése
esetleges.
A megfelelő fogadóképességi feltételekkel is rendelkező vonzerő megléte azonban
önmagában még nem garantálja a turizmus sikerességét. Azt nagyban befolyásolja az is, hogy
a küldő országokban milyen a potenciális fogadó országról kialakult kép, mennyire és hogyan
ismerik azt, milyen az országimázs. Az országimázs – ország márka fontosságát bizonyítja,
hogy a kérdéssel Ország-márka Tanács foglalkozik.
Az ország kép kedvező alakítása céljából a turisztikai szakmának információkkal kell
rendelkezni a potenciális turistákban élő országképről. Több nemzetközi és hazai intézet
végez ilyen felméréseket. Elsődleges és másodlagos kutatási eredmények, azaz
utazásszervezőkkel, szolgáltatókkal végzett fókuszcsoportos interjúk, valamint a küldő piacok
lakossága és a hazánkban tartózkodó külföldiek körében lebonyolított kérdőíves személyes
megkérdezések (Sulyok, 2006) alapján megállapítható, hogy a nyugat- és a kelet-európai,
illetve az európai és a tengerentúli országok lakói eltérő képpel rendelkeznek hazánkról. A
hazánkban még soha nem jártak körében a britek és a norvégok szinte semmit sem tudnak
Magyarországról, a nyugat-európai országok esetében is megközelíti az 50 %-ot a
Magyarországról információval nem rendelkezők aránya. Ezen kör véleményében
meghatározóak az olyan negatív elemek, mint a szegénység, a kedvetlenség, az unalmasság a
hideg időjárás. A közép-, illetve kelet-európai régióban e tekintetben előnyösebb a helyzet. A
hazánkban már jártak egyrészt jóval többet tudnak Magyarországról, másrészt esetükben a
pozitív elemek dominálnak az ország-képben.
A 2005 végén készült, 35 országra kiterjedő, általános országimázst vizsgáló GMI felmérés
Nation Brands Indexe alapján Magyarország összességében a 21. helyre került besorolásra,
megelőzve Cseh- és Lengyelországot. A megkérdezettek nagy többsége ugyan nem járt még
hazánkban, de ismereteik szerint a magyarok megbízhatóak, vendégszeretők. A válaszadók 75
%- a vonzónak, izgalmasnak találna egy magyarországi látogatást (Magyar Turizmus Zrt.
Piac- és Termékelemzési Irodája, 2006).
A Magyar Turizmus Zrt tíz éve rendszeresen végez kérdőíves felméréseket Magyarország
ismertségéről, imázsáról. Ebben elsősorban az úti cél kiválasztásában szerepet játszó
tényezőkre, adottságainkra vonatkozó kérdések szerepelnek. A közelmúlt időszakára
vonatkozó kutatás összegzése szerint a látogatók pozitív ország-kép elemként hazánk
fővárosát, a Balatont és környékét, kulturális és történelmi értékeit, a gyógyfürdőket, a vonzó
tájakat, a vendégszeretet és a kedvező árakat értékelték. A hazánkról alkotott imázs
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formálásában kiemelt szerep
rendezvénysorozatainak.
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Kevésbé vonzónak tartják a közlekedést, negatív elemként említették az infrastruktúra
fejletlenségét, a lakosság közönyösségét. A hazánkban járt utazók pozitív véleményt
fogalmaztak meg Magyarországról, elégedettek a turizmusunkról elérhető információkkal.
Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy a hazánkban még nem jártakban kissé hamis kép alakult
ki a magyar szegénységről, az alacsony életszínvonalról, a kevés látnivalóról. Ez a média
felelősségét is felveti és aláhúzza a tájékoztatás jelentőségét, hazánk népszerűsítését.
4.2.2. A magyar turisztikai piac kiemelt stratégiai termékei
A hazai turizmus aktuális turizmusfejlesztési stratégiájának kiemelt komplex turisztikai
termékei az egészségturizmus, a természeti és kulturális örökségeken alapuló
örökségturizmus, valamint a kongresszusturizmus. Az egészség és az örökségturizmus
kínálatának jellemzőit, a fejlesztés jövőbeni feladatait a közelmúltban elkészült részletes
fejlesztési stratégiáik (egészség-, öko- és kulturális turizmus), mint a legautentikusabb
szakmai forrásanyagok alapján tekintjük át. A konferenciaturizmus jellemzésében a nemzeti
turizmusfejlesztési stratégiára, különböző turisztikai akciótervekre támaszkodunk.
Hazánkban a természeti adottságokra épülő kínálatfejlesztés elsődlegesen kiemelt terméke
már egy évtizede az egészségturizmus. Az első Széchenyi terv egészségturisztikai
alprogramja jelentős összegű támogatást biztosított fürdők és fürdőkhöz kapcsolódó
szálláshelyfejlesztésre, egyéb turisztikai és általános infrastrukturális fejlesztésekre. A 20052013-as időszakra megfogalmazott közép-hosszútávú Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégiában is vezető termékként szerepel. Az egészségturizmus jelentőségét kedvező
természeti adottságaink (220 elismert gyógyvíz, 65 minősített gyógyfürdő - köztük 17
nemzetközi jelentőségű - , 1200 hévízkút, 5 gyógy-barlang, 5 gyógyiszap), tradíció a
gyógyfürdő kultúrában, a jelentős fejlesztések hatására kiépült infra- és szuprastruktúra
(fürdők, gyógy-és wellness szállodák), országosan viszonylag jó lefedettség, nemzetközi
viszonylatban jó ár-érték arány, a magyar egészségturizmus iránt megnyilvánuló fokozódó
kereslet, valamint a nemzetközi ismertség és elismertség bizonyítja.
Ez utóbbi
alátámasztására említjük meg, hogy a világutazókat tájékoztató egyik legmeghatározóbb
információs portálján a legjobb gyógy-turisztikai ajánlatok között fővárosunkat a 8., Hévízt
pedig a 37. helyen szerepelteti. Az elismertség fejeződik ki abban is, hogy 2010 őszén
Budapesten került megrendezésre a turisztikai kutatók szakmai szövetsége Európai
Tagozatának éves konferenciája 33 ország részvételével "Egészség, wellness és a turizmus –
egészséges turisták, egészséges üzlet?" címmel.
Számos további lehetőség adódik új fogyasztói szegmensek bekapcsolására (fiatal- és
időskorosztály), új wellness irányzatok felé való nyitásra, gyors elérésű, magas minőségű
egészségügyi szolgáltatások biztosítására, egyéb turisztikai elemekkel (gasztronómia,
városlátogatás st.) kapcsolt komplex egészségturisztikai termékek kifejlesztésére. Kedvező
perspektívát jelent hazánk számára az orvosi szolgáltatásokra épülő turizmus, Magyarország
az orvosi szolgáltatások piacán egyes területeken igen jó nemzetközi hírnevet szerzett.
Áttekintve a fő küldő országok turistáinak a hazánkba irányuló utazási motivációit, szinte
minden országában erősödik a magyar gyógy- és wellness szolgáltatások iránti igény. Reális
az esélye annak, hogy a gyógyító, a rehabilitációs és az egyéb orvosi szolgáltatásokra irányuló
külföldi kereslet jelentősen megnő az egészségügyi szabadságjogokról szóló Európai Uniós
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törvény elfogadása és ratifikálása után, amely lehetővé teszi a szabad orvos és szolgáltató
választást megfelelő biztosítási háttér mellett.
A termékfejlesztés megalapozása céljából 2007-ben elkészült az Országos Egészségturizmus
fejlesztési stratégia (OES)45, amely fő célkitűzésként azt fogalmazza meg, hogy a magyar
egészségturizmus a nemzetközi piacon magasra értékelt márkájú termékké váljon, a gyógy és
termálvízre épülő ága tekintetében 2015-re Európában hazánké legyen az elsőség46. Az alábbi
prioritásokat, főbb intézkedéseket tartalmazza a stratégia:








Tudatos termékfejlesztés a gyógyhelyeken, új beruházások, nemzetközi, országos és
regionális szolgáltatók fejlesztése, egyedi kínálatok, specialitások.
Az egészségügy – orvostudomány és a turizmus összehangolása, kutatások támogatása
(reumatológiai, balneológiai kezelések, rehabilitációk fejlesztése, alternatív orvosi
gyógymódok, egészségbiztosítás szerepe).
Wellness szolgáltatások fejlesztése (medical, high level, selfness irányzat) a
szolgáltatások minőségét garantáló tanúsító védjegy kialakítása.
A gyógy és wellness szállodák fogadóképességének fejlesztése.
Marketingtevékenység, szegmentált tájékoztatás, kommunikációs kampányok.
Oktatási, képzési rendszer fejlesztése, szakmai igény szerinti szakemberképzés.
Működési keretek megteremtése, projektmenedzsment, információs rendszer
működtetése, monitoring.

Az egészségturizmus fejlesztésének fő vonulatában az elmúlt időszakban a gyógy-térségekben
a vízalapú gyógy-tényezőkre, a „gyógyító, regeneráló, szórakoztató” vízre épülő tudatos
termékfejlesztési programok álltak. Ez a gyógyturizmus egyik ága. Új fejlesztendő ágként
szerepel az egészségügyi turizmus, amely szakosodott orvosi szolgáltatásokat (foggyógyászat, ortopédiai és plasztikai sebészet stb.) tartalmaz, turisztikai elemekkel kiegészítve.
Gyógy-térségeken kívüli területeken is ígéretes turizmusfejlesztési perspektívaként lehet vele
számolni.
A stratégia 2015-re az egészségturizmus fejlesztés eredményeiként több, indikátorokkal
kifejezett konkrétumot fogalmazott meg A stratégiában körvonalazott feladatok
megvalósítására munkacsoportok alakultak, főbb feladataik az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Regionális Operatív programjai keretében megvalósuló egészségturisztikai fejlesztések
szakmai
segítése,
az
egészségturisztikai
munkaerő-piaci
igények felmérése,
egészségturisztikai ABC összeállítása, fürdők minősítése, statisztikai adatgyűjtés indítása a
fürdők forgalmáról, az egészségturisztikai marketing erősítése.
A 2010-ben létrejött új kormány turizmusfejlesztési elképzeléseiben e termék tovább növeli
dominanciáját az Új Széchenyi Tervben megfogalmazott nemzetgazdasági stratégiai program
szerint. Erről a 6.3. fejezetben részletesen lesz szó
Az ökoturizmus számára hazánk kedvező feltételekkel rendelkezik. Több, mint 10 %-át
teszik ki azok a területek, amelyek - a jelenlegi időszakra vonatkozó nemzeti turizmus
stratégia akciótervében külön megnevezve – a hatékony ökoturisztikai fejlesztés területi
alapjait képezik. Ide tartoznak a nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, kulturtájak,
natúrparkok, egyéb természeti tájegységek. Olyan turisztikai termékről van szó, amely, ha
45
46

www. oib.gov.hu/docs/egeszsegturizmus_strategia.pdf
Az Új Széchenyi terv szerint ez 2020-ra tolódik ki.
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céltudatosan fejlesztik, kielégíti a környezet- és természetmegóvás követelményeit, hozzájárul
a természetbarát személet formálásához a társadalomban, és megfelel a turisták elvárásainak.
A fokozódó turisztikai keresletből olyan bevételek származhatnak, amelyekkel adott terület
fejlesztési forrásaiként lehet számolni. Az ökoturizmus ügyének kiemelt kezelését bizonyítja
hazánkban az ökoturizmus és további két kapcsolódó országos fejlesztési stratégia
(lovasturizmus és kerékpárturizmus) elkészülte 2007-2010 között47. Néhány fontos
erősségünk az ökoturizmus szempontjából a stratégia SWOT analízisében felsoroltak közül:
változatos, gyakran kulturális vonzerőkkel társuló természeti értékeink, előnyös földrajzi
fekvésünk, a természeti attrakciók viszonylag jó kiépítettsége bizonyos területeken
(bemutatóhelyek, erdei iskolák, tanösvények, kilátók, megfigyelők), elkötelezettség az
ökoturizmus iránt a nemzeti és natúrparkok vezetőin kívül a kormányzat, a civil szféra
részéről is.
A meglévő attrakciók élménnyé szervezésének hiánya a legfőbb gyengeség, a programkínálati
választék nem elég széles, kevés a látogatóközpont. A lehetőségek oldalán vezető helyet kap a
komplex termékcsoport fejlesztés, az öko-, vízi-, egészség-, aktív-, lovas-, horgász- és
gasztoturizmus összekapcsolása, társítva a helyi tárgyi és szellemi kulturális örökségre
alapozott termékelemekkel. A marketing, a tájékoztatás, a menedzsment terén is erősítésre
van szükség.
Az ökoturisztikai fejlesztés fontossága meggyőzően alátámasztható a kereslet oldaláról is. A
keresleti trendelemzések a természetjárás és az egészségmegőrzés, a múlt, a hagyományok és
gyökerek megismerése motivációjú utazások növekvő tendenciáját jelzik. Felértékelődtek
azok a helyek, amelyek a lakóhelytől gyorsan elérhetők, akár kerékpárral is, ugyanakkor
változatos, színes kínálattal rendelkeznek. Demográfiai és érdeklődési szempontból
széleskörű keresleti szegmenssel lehet számolni. Minden kor és családcsoport szóba jön;
diákok, fiatal keresők gyermek nélkül, családok gyermekkel, középkorúak és idősebbek
gyermek nélkül. Az ökoturizmus tevékenység szerinti keresleti csoportjait az alkalmi
zöldturisták, az aktív zöldturisták, az ökoturisták és az elkötelezett ökoturisták jelentik.
Az ökoturizmus stratégia - felsorolásszerű bemutatással - az alábbi komplex célrendszert
fogalmazta meg:








47

Ökológiai célok: a desztináció környezeti állapotának fenntartása,
szocio-kulturális célok: a helyi kultúra megőrzése, a helyi lakosság identitásának
erősítése, a helyi értékekhez való kötődés, környezettudatosság javítása.
Gazdasági célok: A bevételek növelése, finanszírozási lehetőségek megteremtése a
természetvédelem, a helyi fejlesztések, és a közszolgáltatások számára, a helyi
foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a helyi termékek és szolgáltatások iránti kereslet
fokozása, az elmaradott térségek felzárkóztatásának elősegítése.
Turisztikai célok: Látogatók számának és tartózkodási idejének növelése a teherbíró
képesség figyelembe vétele mellett, a szolgáltatás-értékesítés növelése a termékkínálat
bővítésével, látogatóbarát, autentikus turisztikai élményt nyújtó termékek
fejlesztésével, a szolgáltatás minőségének javítása infrastrukturális fejlesztésekkel
(látogatóközpontok, kerékpáros-és lovastúra-útvonalak, szálláshelyek stb.).
Horizontális célok: Esélyegyenlőség megvalósítása a mozgássérültek és a szociálisan
hátrányos helyzetűek igényeinek kielégítésével, határon átnyúló turizmusfejlesztés a
határ menti területek összefogásával, TDM szervezetek együttműködésével.

. www.mth.gov.hu okoturizmus_strategia[2].pdf
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A célok megvalósításához szükséges intézkedéseket (szám szerint 23-at) a stratégia
csomóponthoz (prioritáshoz) kapcsolódóan fogalmazta meg.

7

A közös örökségünket képező kulturális vonzerőkre épülő kulturális turizmus48 a turisztikai
imázs építés egyik legfontosabb piacképes terméke. Nagyon sokszínű elemből tevődik össze,
így idekapcsolódnak az épített örökségek, világörökségi helyszínek, nemzeti és történelmi
emlékhelyek, szellemi örökséghez kapcsolódó vonzerők (könyvtárak, múzeumok, színházak
stb.), tematikus útvonalak, hagyományok, kulturális rendezvények, életstílus, desing, kreatív
kultúra. A kulturális turizmusban együtt jeleníthető meg az értékvédelem, a turizmus, a
szórakozás, és az ismeretbővítés. Minden korosztály számára vonzó, jól kapcsolható egyéb
turisztikai termékhez. E látnivalók új megközelítésű, élményszerű, kreatív bemutatása egyre
több látogatót vonz. A kereslet fő motivációja az élményszerzés, az új és más megismerése, az
egyediség. A magyar lakosság az alapműveltség részének tartja a kulturális emlékeink, a
szellemi örökségi helyszíneink megismerését. Növekszik az érdeklődés a vallási- hitéleti
motivációjú utazások iránt.
Magyarország adottságai kedveznek a kulturális turizmusnak. Sokszínű kulturális vonzerővel
rendelkezünk. Folyamatosan fejlesztjük épített örökségeinket. (Példaként említjük a
városközpontok helyreállítását, valamint. a 41 kastély, vár és egyéb műemlékre kiterjedő
Országbemutató Programot a 2007-2013 közötti időszakra kiterjedően, a Pannonhalmi Bencés
Főapátság világörökségi helyszín beruházásait). A számos nemzeti és történelmi
emlékhelyünk kiváló programlehetőséget jelent az ifjúsági korosztálynak. A szellemi
kulturális örökségen alapuló vonzerők közül a nemzeti jegyzéken szereplő 8 elem49
várományosa az UNESCO reprezentatív listájának. A múzeumok, színházak, rendezvények
helyszínei, a kulturális élet központjai potenciális szinterei a turizmusnak. Hagyományaink, a
magyar művészet termékei külföldön is ismertek és elismertek.
Adottságaink kihasználásában azonban sok a tennivaló. Kevés kulturális attrakcióra jellemző
az élményszerű, innovatív bemutatás, hiányzanak a komplex turisztikai termékek.
Világörökségi kínálatunk ismertsége alacsony szintű. Nem használjuk ki a tematikus utakban
rejlő lehetőségeket, a zarándoklatok és a történelmi személyiségek emlékhelyei
vonatkozásában. A fejlesztések menedzselését nagymértékben nehezítik a tulajdon – fenntartó
- működtető viszonyok rendezetlensége.
E fontos termék fejlesztésére vonatkozóan 2009-ben középtávú program készült (Kulturális
turizmus fejlesztési stratégia 2009-2013, www.bm.gov.hu). A stratégia 2013-as jövőképe
szerint megőrizzük és a turizmus számára hasznosíthatóvá tesszük a magyar kultúra elemeit,
turisztikai kínálatunk számos nemzetközileg versenyképes és fenntartható komplex termékkel
gazdagodik, mindez kedvezően befolyásolja hazánk megítélését. Sikeres keresletépítést
valósítunk meg belföldön és külföldön egyaránt.
E jövőkép eléréséhez az alábbi prioritások és intézkedések szükségesek:
 A szervezeti - működési és jogszabályi keretek megteremtése.
 Gazdasági alapok biztosítása (finanszírozási, pályázati rendszer korszerűsítése).
48

A kulturális turizmus örökségturizmus, annál szűkebb fogalom, de bizonyos értelemben – a kortárs kultúra s a
desing tekintetében – tágabbnak is tekinthető.
49
a mohácsi busójárás, a Népművészet Mestere díj kitüntetettjeinek tudása és tevékenysége, a kunsági
birkapörkölt karcagi hagyománya, az élő hagyományok Kalocsa kulturális terében: a mezőtúri fazekasság; a
magyar solymászat; a halasi csipkevarrás élő hagyománya.
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Attrakciófejlesztés (tematikus útvonalak kialakítása, fesztiválok turisztikai
akkreditációja, látogatómenedzsment rendszer fejlesztése).
Infrastruktúrafejlesztés (általános településkép, látogatóközpontok, tematikus utak)
Marketing erősítése.
Humánerőforrás fejlesztés (kulturális turisztikai értékek megjelenítése az oktatásban).

A magyar turisztikai termékkínálat paletta harmadik fontos összetevője a MICE turizmus,
közte is elsősorban a kongresszusi turizmus, amely rendezvénypiaci statisztikák szerint
beutazó turizmusunk bővülő szegmensét képezte a válságig. Magyarország ma már ismert
konferencia turisztikai desztináció. A hivatásturizmus piacáról végzett kutatás (MT. Zrt. Xellum Kft. 2008.) szerint hazánknak jó esélyi vannak a konferencia turizmusban, Budapest
imázsa, tudományos presztizsünk, jó szervezési hírnevünk vonzó tényezők. Különösen az
orvostudomány területén nagy az érdeklődés hazánk, mint konferencia helyszín iránt, de
egyéb szakterületek kongresszusai is népszerűek. Magyarország, kiemelten Budapest előkelő
helyen szerepel a kongresszusi desztinációk top-listáján két jelentős kongresszusi
világszervezet (UIA, ICCA) adatai alapján. A pozíció megtartása, javítása ugyanakkor
jelentős erőfeszítéseket igényel.
A kongresszusi turizmus infrastruktúrájának megteremtése tőkeigényes beruházásokat
igényel. Az elmúlt években hazánk tudományos, kulturális központjaiban kongresszusi
központok épültek, Budapesten azonban évek óta húzódik egy több ezer fős rendezvényre
alkalmas központ kialakítása, e létesítmény a főváros, mint kongresszusi desztináció
elismertségének további növelése szempontjából rendkívül fontos.
A kongresszusi infrastruktúra kihasználása terén jelentősek a feladatok. E termék esetében a
turizmusfejlesztési stratégia hazánk, mint konferencia turisztikai célterület vonzerejének
növelését jelölte meg. Ez utóbbi a kongresszusi helyszínek turisztikai jellegű attrakciókkal
(szabadidős és kulturális programok stb.) való kibővítésére utal. E helyszínek eredményes
nemzetközi értékesítése, a nemzetközi rendezvények számának emelése komoly marketing
munkát igényel (lásd: konferencia nagyköveti programja). A Magyar Turizmus Zrt.
marketingterve szerint e termék fejlesztése érdekében az értékesítés ösztönzés széles skáláját,
változatos eszközeit kívánja bevetni.
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5. Kereslet-kínálat statisztikai jellemzői a magyar turisztikai piacon
Esettanulmány
5.1. Az esettanulmányban bemutatott elemzések adatbázis háttere
Az 5. fejezet empirikus elemzéseket mutat be a címben megfogalmazottak szerint. Kettős
célkitűzést kíván ezzel megvalósítani. Egyrészt megismertetni az olvasót a hazai turisztikai
kereslet-kínálatra vonatkozó kvantitatív vonatkozásokról, helyzetének jellemzőiről, változási
tendenciákról, struktúrákról, másrészt példaszerű bemutatást, esettanulmány adni azoknak,
akik bármilyen idő- és területi relációban hasonló jellegű elemzéseket kívánnak végezni. Nem
tudományos jellegű dolgozatról van szó, hanem oktatási tananyagról, célszerűbbnek látszik
nem a bonyolult elemzési megoldásokra, sokkal inkább olyan praktikus kérdésekre, mint az
elemzések alapjául szolgáló adatbázisokra, azok elérhetőségére helyezni a hangsúlyt.
A turizmus irányítása, működtetésének menedzselése csak a folyamatok ismeretének
birtokában lehet eredményes. A megismerési folyamatban egyrészt a statisztikai
adatgyűjtésekből származó alapadatokra támaszkodhatunk (szekunder adatbázis), másrészt
saját magunk is gyűjthetünk információkat (primer adatbázis). Ez utóbbi adatszerzés többek
között a turisták keresletére, viselkedési attitűdjeire, elégedettségére vonatkozóan főleg
szociológiai jellegű kérdőíves felmérést jelent. Ezen információk jelentősége elsősorban a
marketingmunka területén mutatkozik meg. Mivel a kérdésfeltevések nem nélkülözhetik a
marketing ismereteket, a turisztikai jellegű képzésekben az a gyakorlat, hogy ezen
megfigyelés kifejtése a marketing tantárgy tananyagát képezi. A továbbiakban tehát a
statisztikai adatbázisokra fogunk szorítkozni.
A 2.4.1. fejezetben már történt említés a turizmusra vonatkozó adatgyűjtésekről. A
rendszeres megfigyelések egyik részét a kereslet – kínálat vonatkozásában a speciális
naturális és forgalmi adatok havi, negyedévi, és éves gyakoriságú adatgyűjtése, másik részét a
rendszeres reprezentatív turisztikai kereslet felvételek teszik ki. Ezen adatokra épülhetnek a
turizmus megismerését szolgáló, különböző statisztikai módszerekkel végzett elemzések. A
turisztikai statisztikai adatfelvételek tartalmáról a 8. táblázat ad tájékoztatást.
A turizmusstatisztika adatgyűjtések eredményei, az abból készült rövidebb-hosszabb
elemzések a statisztikai tájékoztatási rendszerből érhetők el. Ezek részben papíralapúak, ide
tartoznak a zsebkönyvek és évkönyvek (éves kiadványú Magyar Statisztikai Zsebkönyv,
Magyar Statisztikai Évkönyv, a néhány évente megjelenő Területi Statisztikai Évkönyv,
Magyar Turizmus Évkönyv). Az információk döntő hányada internetes elérésű. A KSH
honlapján elérhető adatok, információk:
1. Adatok: stADAT-táblák: a felkínált téma-struktúrában a turizmus vendéglátás témában
hosszú-, rövid idősoros, éves és éven belüli adatokat tartalmazó adattáblákat lehet lekérni:
Tájékoztatási adatbázis: különböző adatköröket tartalmaz, amelyekből saját igényei alapján a
felhasználó állíthatja össze lekérdezését. Kiválaszthatja, hogy mely statisztikai mutatókat (pl.
szállodák adatait régiókként, megyékként) kíván részletezni. A lekérdezett táblázatok
módosíthatók, átszerkeszthetők, letölthetők, ábrázolhatók.
2. Szöveges , táblázatos kiadványok: elérésük az alábbi felkínált témastruktúrából.
Gyorstájékoztatók, havi, negyedéves 1-2 oldalas friss információkkal, Statisztikai tükör,
néhány oldalas sokszínű tematikus elemzésekkel, Kiadványtár, többoldalas, szöveget és
táblázatokat is tartalmazó hosszabb írásos anyagok, Hírlevél, kiadványrendelés
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Folyóiratok (Statisztikai Szemle, Területi statisztika, Demográfia).
3. Számokban utazunk: a KSH honlap speciális turisztikai oldalai, ahol a hazai lakosság
utazási szokásairól, a turisztikai kereslet-felvételek eredményeiről informálódhatunk.
8. tábla Elemzéshez felhasználható turisztikai statisztikai adatok
Téma

Szálláshelyek

Utazásszervezők
Lakosság
belföldi utazásai
Külföldiek
magyarországi
turisztikai kiadásai
Lakosság
külföldi utazásai

Vendéglátó üzletek

Szálláshelyszolgáltatás és
vendéglátás
gazdaságstatisztikái

Adatok fő területei
kapacitás,
vendég, vendégéjszaka,
bevétel – forgalom,
motiváció,
szállásfoglalás módja,
rendezvény adatok,
utaztatottak száma,
vendégéjszakák száma,
értékesítést végzők száma,
tevékenységek árbevétele,
motivációk,
háztartások, személyek jellemzői
többnapos utazások jellemzői,
utazás időtartama,
kiadások,
látogatók száma,
látogatók kiadásai,
eltöltött idő,
fogyasztás szerkezete
utazók száma
eltöltött idő, kiadás
fogyasztás szerkezete
Kereskedelmi és munkahelyi
vendéglátóhelyek száma,
Egyéni vállalkozók vendéglátóhelyeinek száma,
vendéglátóhelyek eladási
forgalma, szálláshelyek
vendéglátás adatai,
nettó árbevétel, bruttó
kibocsátás, hozzáadott érték,
foglalkoztatottak száma
személyi és anyagi ráfordítások,
beruházás,

Adatok részletezése
régiók, megyék,
üdülőkörzetek,
belföldi, külföldi,
szállástípus,
ország, csomag-nem csomag,
beutaztatás, kiutaztatás,
belföldi utaztatás,
külföldről külföldre utaztatás,
utazásközvetítés,
úti cél, időtartam, motiváció,
közlekedési eszköz,
szállástípus, szervezettség,
költésszerkezet,
kiemelt országok motiváció,
utasprofil, korcsoport,
meglátogatott régió,
utazásszervezés módja
kiemelt országok, motiváció
utasprofil, utazásszervezés
korcsoport
üzlettípus, régiók,
megyék, települések,
üdülőkörzetek,
típus, egység, bevétel,
régiók, megyék, üdülőkörzetek,
ágazati és alágazati
szintű bontások,

Forrás: Gilyán Csaba: Turisztikai statisztikai indikátorok 2009. Turizmus Bulletin alapján

A Magyar Turizmus Zrt évente teszi közzé a„Turizmus Magyarországon” című kiadványát,
amelyben táblázatok, ábrák, s némi szöveges értékelés alapján információkat kapunk az
aktuális év legfontosabb turisztikai jellemzőiről. A kiadványokat döntően a KSH hivatalos
adatai alapján állítják össze, ezt egészítik ki saját adatforrásokra támaszkodó információk pl.
a magyar lakosság utazási szokásairól, valamint az MT Zrt. adott évi marketing akcióiról.
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Érdemes külön kitérni a területi információk adatbázisára 50. Ezek nagy része értelemszerűen a
fent bemutatott adatok és kiadványok között megtalálható a témastruktúrában „Területi
adatok” címszó alatt. Ezen túlmenően értékes információs forrást jelent a Településstatisztikai
adatbázisrendszer (T-STAR), erre, a döntően térítés ellenében hozzáférhető adatállományra
már hivatkozott a jegyzet. A regionális elemző - tervező munkában sok segítséget ad a
Területfejlesztési és Területrendezési információs rendszer (TEIR). Fő felhasználói a
kormány, az országgyűlés, országos hatáskörű közigazgatási szervek, önkormányzatok,
fejlesztési tanácsok, kistérségi társulások. Regisztrációval az adatállomány elérése a
közigazgatási szervek részére térítésmentes, részben térítésmentesen juthatnak hozzá
egyetemi oktatók és hallgatók a T-STAR korlátozott adatbázisához. A piaci szféra számára
térítéses a hozzáférés. A rendszer közigazgatási térinformatikai adatbázisa (MATÉRIA)
ingyenes (http://teir.vati.hu).
Piaci információs és szakirodalmi forrásként számolhatunk a www.itthon.hu (Magyar
Turizmus Zrt.) szakmai oldalaival (Turizmus Magyarországon, Piackutatások, Turizmus
Bulletin folyóirat). A hozzáférés részben ingyenes, részben felhasználói szerződéshez kötött.
Egyéb turisztikai információforrások, turisztikai portálok, turizmussal foglalkozó szervezetek
elérhetőségére a jegyzet más részeiben történik utalás.
A következő két fejezet a kereslet és a kínálat folyamatait kíséri figyelemmel a statisztikai
adatok alapján. Az elemzésben az egyes évekre vonatkozó „Jelentések a turizmus …évi
teljesítményéről” adattáblái kerültek felhasználásra viszonyszámok, mutatók számítására,
ábrák készítésére. A közölt táblázatok és ábrák forrásmegjelölésétől így eltekintünk. Egy
esetben volt más az adatforrás a megjelölés szerint. (A hazai turisztikai szolgáltatások piacáról
lesz szó, így az elemzés nem tér ki a magyarok külföldi utazásaira.)
5.2. A kereslet jellemzői a magyar turisztikai piacon
5.2.1. Külföldiek turisztikai kereslete
A hazánkba látogatók globális utasforgalmi adatai alapján a 21. század első évtizedében
folyamatos növekedési tendencia rajzolódik ki. Mindez a turisztikai céllal érkezők arányának
csökkenése mellett ment végbe, 2009-ben ez 31,2 %-ot tett ki Sszámuk az elmúlt 6 év során
alig változott, 12,5 millió fő számérték körül stabilizálódni látszik (5. ábra). Az egy utazóra
jutó költés nominálértéken 2009/2004 viszonylatában 132 %-ra (65 ezer Ft-ra) nőtt, miközben
a turisztikai szolgáltatások árai 37 %-kal voltak magasabbak, vagyis volumenben csökkent a
fajlagos fogyasztás. Nem sikerült tehát a külföldi utazókat nagyobb költésre ösztönözni.

A területi információkról a „Területi statisztikai információk rendszere és elérhetősége KSH 2009.
online kiadványból lehet tájékozódni.
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5. ábra: Magyarországra látogatók száma 2004-2009 között , millió fő
A nemzetközi utasforgalom növekedése mögött tehát a nem turisztikai célú utazások
számának emelkedése áll. Az egy napos látogatók aránya 2004-2009 között folyamatosan nőtt
(64 % és 77,7 %), amelyben a turisztikai célú utazók (kirándulók) részesedése 17, illetve 15
%, az átutazóké 45 % körül ingadozik. A többnapos látogatók száma és aránya is csökkent, itt
a turisztikai cél a domináns (2009-ben 88 %). Figyelemre méltó, hogy a tartózkodók
csoportjában nőtt a turisztikai céllal utazók, valamint a hosszabb, 4 és több éjszakát eltöltők
súlya a vizsgált időszak alatt. Az átlagos tartózkodási idő a tartózkodók körében 6,5-ről 7
napra emelkedett. A turisztikai célú látogatások motiváció, illetve úti cél szerinti %-os
megoszlása az elmúlt hat évben viszonylag stabil (6. ábra).
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6. ábra: Hazánkba látogató külföldi turisták megoszlása utazási cél szerint, %
2004- 2009
A 2009. évi utazásokban nőtt az egészségturisztikai termékek iránti kereslet aránya,
ugyanakkor a hivatásturizmus céljából utazóké csökkent. A válság a konferencia
rendezvénypiacon erőteljesebben éreztette negatív hatását, 33 %-kal kevesebb nemzetközi
konferenciát szerveztek hazánkban, miközben a vásárok, kiállítások száma megduplázódott.
(Magyar Kongresszusi Iroda: Statisztika-20091[1].pdf http://www.hcb.hu/magyar )
86

A turizmus főváros centrikussága közismert, a vizsgált időszakban a külföldi látogatók
mintegy 45 %-a Budapestet és környékét kereste fel. Ezt követi Nyugat - Dunántúl markáns
aránynövekedéssel (17 és 26 %). A Balaton úti cél népszerűsége némileg visszaesett (15,9 –
13,8 %), s ez a legtöbb turisztikai régióra jellemző, kivéve az Észak-Alföldet. Nem meglepő,
hogy a látogatók több, mint 70 %-a a szomszédos országokból érkezik, hiszen 7 országgal
határos desztinációról van szó. Az európai országokból érkezettek aránya 98 %, az EU
országoké 82 %. A főbb küldő országok részesedése a turisztikai célú utasforgalomban:
Ország
Ausztria
Németország
Szlovákia
Románia

%
22,8
16,1
11,2
8,9

Ország
Lengyelország
Olaszország
Csehország
Egyesült Királyság

%
4,7
2,8
2,6
2,3

Az egyes küldő országok keresletének jellemzői szempontjából figyelemre méltó, hogy a
legtöbb ország turistái a felkeresett ország természeti szépségét, ideális pihenőhely jellegét
tartják a legfontosabbnak. A német vendégek számára fontos más kultúrák/országok és
emberek megismerése, fontos tényező az ottani jó hangulat is. Az olasz turisták szívesen
utaznak barát-, ismerős meglátogatására, ár-értékarány érzékenyek. A britek és az északeurópai utazók a meleg, napfényes országokat kedvelik. A tengerparti nyugat-európai
országok lakói számára elsősorban a városlátogatás, a kulturális turizmus a vonzó. A
hűvösebb éghajlatú országok, mint Lengyelország és Ausztria esetében a külföldi utak fő
motivációja a vízparti üdülés. Vonzó a magyar turisztikai termékek között kiemelten kezelt
egészségturizmus is. (Magyar Turizmus Zrt. Külképviseleteinek jelentései)
A fogyasztási szerkezetben a szálláshely-vendéglátási költés a domináns, 34,4 %, közlekedés
és üzemanyag 12 %, élelmiszer-ital költési aránya 14 %. A Magyarországra látogató
külföldiek 34,5 %-a fizetés nélküli szálláshelyen éjszakázott (saját házban 2,6 %), 56 %-uk
kereskedelmi szálláshelyen. 9,5 %-ot képvisel az egyéb fizetős szálláshely igénybevétel.
5.2.2. A magyar lakosság belföldi turisztikai kereslete
A turisztikai célú belföldi utazási aktivitás szempontjából hazánk a közép-kelet-európai
országok csoportjában a középmezőnyben foglal helyet. Egy európai uniós 2006-os helyzetet
tükröző felmérés szerint a legalább egy alkalommal 4 napos, illetve annál hosszabb utazáson
részt vevők aránya hazánkban 35 %, Lengyelország adata is hasonló, a csehországi aktivitás
52 %, a román 17 %. (Jelentés a turizmus 2008. évi teljesítményéről KSH Bp.). A válság
hatására 2009-re e mutatónk 33,9 %-ra csökkent. Az átlag jelentős különbségeket takar. Az
aktív utazók esetében az évi utazások átlagos száma 5,3.
A turizmusból kimaradó okokat vizsgálva évről-évre az anyagi természetű tényezők a
meghatározók az utazási szokásokról készített kérdőíves felmérés során a megkérdezettek
nyilatkozatai szerint (2004-ben 44 %, 2009-ben 56 %). Egészségügyi okokra is sokan
hivatkoztak (24, illetve 26 %), munkából adódó kötelességre 12, illetve 17 %. Az utóbbi
évekre jellemző lakossági reáljövedelem csökkenés hatása rányomta bélyegét a belföldi
utazási statisztikákra (lásd 9. táblázat).

87

9. táblázat: Többnapos belföldi utazások alakulása 2004-2009
Év

Többnapos utazások
Száma, fő
Előző év=100 %
19318
23094
119,5
26222
113,5
26027
99,3
21753
83,6
17920
82,4

2004
2005
2006
2007
2008
2009

Átlagos
tartózkodás, nap
4,3
4,1
3,9
4,1
4,0
4,1

Költés,
Ft/nap
2524
2577
2801
3045
3327
3232

A többnapos utazások 75 %-át a 2-4 napos rövid tartózkodások, az un. hosszú hétvégék teszik
ki. Az utazási motiváció a rövid és hosszú tartózkodási csoportokban lényegesen eltérő képet
mutat, főleg a klasszikus szabadidős célok (szórakozás, pihenés, természetjárás, városnézés)
és a rokon-barát meglátogatása motiváció esetében (lásd 7. ábra)
1-3 éjszakás, %

11,8

1,5
32,5

4 és több éjszakás, %
9,7

szórakozás, pihenés,
városnézés
rokon, barát
meglátogatása

0,6

24,9

egyéb szabadidős
64,8

hivatalos cél
54,2

7. ábra A többnapos turisztikai célú utazások motiváció szerinti megoszlása, %, 2009
A költésszerkezetre a motiváció szerinti erős differenciáltság jellemző. A látogatói céllal
utazók kiadásaiban kiemelkedő a közlekedés, amely közel 40 %-os súlyt képvisel, az
egészség megőrzési célú utazásoknál pedig a 60 %-os arányú szállásköltség. Az átlagos
költésstruktúra hasonló a külföldi turistáéhoz.
A Magyar Turizmus Zrt megbízásából 2003 óta rendszeresen készülnek azonos
módszertannal reprezentatív felvételek a magyar lakosság utazási szokásairól. A legutóbb
2008 decemberében készült tanulmány (A magyar lakosság utazási szokásai, 2008. Turizmus
Bulletin XIII. évf. 2. pp.3-22). az aktuális helyzetkép részletes bemutatása mellett
összefoglalta az elmúlt hat év utazási szokásainak főbb trendjeit. Fő tanulságok a magyar
turizmuspiac szempontjából meghatározó többnapos belföldi utazások tekintetében:
kismértékben csökkent a több napos utazásokon részt vevő aránya (62 - 58 %), viszonylag
stabil az úti cél, Balaton, Észak-Magyarország a főváros és környéke. Legfontosabb
motiváció a rokonlátogatás, vízparti nyaralás, 2008-ban harmadik helyre került az
egészségmegőrzés. Nagyon jelentős az ingyenes szállás igénybevétel (66 %), legnépszerűbb
kereskedelmi szálláshely a szálloda, ezt követi a fizetővendéglátás (magánszállás). A magyar
turisták jellemzője, hogy nagy arányban önellátók, 72 %-uk nem vesz igénybe a szálláshoz
más ellátást. A belföldi főutazások tevékenységei sorában 85 %-os említési aránnyal a passzív
pihenés, kikapcsolódás vezet, 6 % alatti arányt képviselnek a különböző sporttevékenységek,
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ami szerénynek mondható. Elégedettségüket a turisták - a tömegközlekedés kivételével – 4
feletti átlagértékkel jelezték, ez a kínálati oldal szempontjából pozitívumként értékelhető.
5.2.3. A turisták fogyasztása a szálláshelyeken és a vendéglátásban
A kereskedelmi szálláshelyeken a turisták szállásszolgáltatás fogyasztását naturális és
értékbeli adatok fejezik ki.
- a vendégforgalmat: a vendég-, vendégéjszaka-szám, és a működési napok száma,
- a szállásszolgáltatás értékét: a szállásdíj-bevétel (reggeli és egyéb szolgáltatások nélkül),
az egyéb bevételek (reggeli, egyéb szolgáltatások díja),
az összes díjbevétel, és
a bruttó hozzáadott érték (anyagmentes díjbevétel) fejezi ki.
Az alábbiakban ezen kategóriák empirikus számértékei alapján végzünk elemzéseket, vonunk
le következtetéseket. Elsőként a szálláshelyek igénybe vétele képezi a vizsgálat tárgyát.
Megállapítást nyert, hogy a legtöbb vendég szállodában éjszakázik, 2009-ben 72,4 %, a
külföldi vendégeknél az arány 85 %. A panziók aránya 11,2 %, a turista és ifjúsági
szálláshelyé 6,4 %. Ezt követi a kemping 5,7 %-kal, a sort az üdülőház szállástípus zárja 4,2
%-os részesedéssel. A változásokat illetően a szállodák igénybevételének aránya mutat
növekedést.
A kereskedelmi szálláshelyeken a 2001-es 6 millió fős vendégszám 2008-ra 7,6 millióra nőtt,
a vendégéjszaka szám ugyanebben az időrelációban 18,6-ról közel 20 millióra emelkedett. A
szállodákban erőteljesebb volt a növekedés. A 2009-es év forgalmi statisztikáinak csökkenése
nem meglepő, a jelenség a 2010-es gyorsjelentések szerint átmeneti. Látványos a külföldi
vendégek és eltöltött éjszakáik arányának csökkenő tendenciája, hat év alatt az arány 5
%ponttal volt kisebb. 2009-ben a külföldi-belföldi arány a vendégéjszakákat tekintve 50-50
%. Érdeklődésre tarthatnak számot a szállodák vendégforgalmának jellemzői ( 10. táblázat).
10. táblázat: A szállodákra jellemző megoszlások, % 2009.
Kategória,
típus
*****
****
***
**
*
Szállodák együtt
Gyógyszálló.
Wellness
Apartman szálló

Vendégéjszaka
megoszlás
11,0
42,3
39,9
5,7
1,1
100,0
18,7
12,8
5,2

Külföldi vendégéjszakák aránya
85,2
58,9
47,6
32,7
34,5
55,5
51,9
25,6
70,6

szabadidős
turisták aránya
52
71
73
66
64
69
85
79
67

Szállásdíj
megoszlás
26,1
43,9
26,7
2,9
0,4
100,0
17,1
11,6
6,4

A kereskedelmi szálláshelyek külföldi vendégéjszakáinak felét 2009-ben hat európai
országból érkezők tették ki; Németország, Ausztria, Nagy-Britannia, Olaszország,
Lengyelország és Románia. Az ország-struktúra öt év alatti változására a legfontosabb
európai küldő országok, Amerika és Ázsia vonatkozásában az alábbiak jellemzők:
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Csehország
Lengyelország
Románia
Ausztria
Oroszország
Franciaország

2005
%
1,5
2,4
2,1
6,6
1,7
3,2

2009
%
4,0
4,3
4,0
8,0
3,1
3,9

Különbség
%pont
2,5
1,9
1,9
1,4
1,4
0,7

Németország
Nagy-Britannia
Olaszország
Hollandia
Amerika
Ázsia

2005
%
30,8
7,6
5,5
3,7
5,8
6,0

2009 Különbség
%
%pont
23,4
-7,4
5,4
-2,2
5,0
-0,5
3,5
-0,2
5,3
-0,5
5,6
-0,4

A vendégéjszakák 72 %-át a kiemelt üdülőkörzetekben, 30 %-át Budapesten, 23 %-át a
Balaton körzetében regisztrálták 2009-ben. Az összes vendégéjszaka szám 2009/2005
viszonylatában 94,8 %-ra csökkent. Közel ilyen %-os mértékű volt a csökkenés a Balatonnál
és a Mátra - Bükk térségben és több mint 10 %-os Budapesten, valamint a Mecsek-Villány
környékén. A többi kiemelt üdülőkörzetben nőtt a vendégforgalom, a legnagyobb mértékben
Sopron – Kőszeg-hegyalján 23 %-kal.
A kereskedelmi szálláshelyek összes bevételéből 2009-ben a szállásdíj-bevétel aránya 46 %ot, a szálláshelyi vendéglátás bevétele 20 %-ot tett ki, a fennmaradó 34 % adja az egyéb
szolgáltatási bevétel kategóriát, beleértve a wellness szolgáltatásokat is. A szállásdíj-bevételek
5 év alatt 40 %-kal, a vendéglátás bevételei 27 %-kal nőttek. 2009-ben az egyéb bevételek
kiemelkedő növekedése a wellness szolgáltatásoknak köszönhető.
A kereskedelmi szálláshelyek forgalmához képest jóval szerényebb mértékű a
magánszálláshelyi forgalom (arányuk 5:1). Évente közel 1 millió vendég veszi igénybe ezeket
a szálláshelyeket 2/3 - 1/3 arányban a belföldi és külföldi turisták. A forgalom alakulását a 8.
ábra szemlélteti.
4500

ezer vendégéjszaka

4000
3500
3000

összes

2500

külföldi

2000

belföldi

1500
1000
500
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

8. ábra A vendégéjszakák számának alakulása a magánszálláshelyeken, 2004-2009
A 3,7 millió vendégéjszakát meghaladó 2009 évi magánszálláshely forgalom 81 %-át a
fizetővendéglátás teszi ki, ebből a külföldiek részesedése 40 %. A falusi szálláshelyeken a
belföldi turista képezi a tipikus vendégkört közel 90 %-os arányával. Az átlagos tartózkodási
idő a magánszálláshelyeken kb. 4 nap. A regionális eloszlás a kereskedelmi szálláshelyek
helyzetétől némileg különbözik, a fizetővendéglátás erősen koncentrálódik a Balatonra (kb.
45 %). A falusi szállásadást több, mint 50 %-os arányban az üdülőkörzetbe nem tartozó
településeken veszik igénybe.
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A szűken értelmezett turizmus két alapágazatának másik meghatározó ágazata a vendéglátás,
amely a hazai szálláshely és vendéglátás fogyasztás 30 - 35 %-át képviseli.
A
vendéglátóhelyek forgalmáról a 11. táblázat közöl adatokat.
11.. táblázat: A vendéglátóhelyek forgalmának alakulása 2004 -2009
Kereskedelmi
Munkahelyi - közösségi
Előző év
Előző év
Mrd Ft
Mrd Ft
=100 %
=100 %
2004
496,8
67,8
2005
567,0
114,1
67,2
112,1
2006
565,1
99,7
75,3
108,0
2007
586,6
103,8
81,3
106,5
2008
598,0
101,9
86,6
109,1
2009
585,8
98,0
94,5
99,1
Forrás: KSH STADAT: 4.5.19 alapján saját számítás
Év

Összesen
Előző év
Mrd Ft
=100 %
564,6
634,2
102,9
640,4
90,9
667,9
100,2
684,6
98,5
680,3
97,7

A vendéglátóhelyek volumenben kifejezett forgalma az utóbbi 4 évben évről-évre nagyobb
mértékben csökkent.
5.3. A kínálat jellemzői, turisztikai egységek kapacitása, teljesítményei
Az elsődleges kínálati statisztikát a kapacitásadatok jelentik. A szükségletek kielégítésére a
turisztikai kínálatnak megfelelő méretben és szerkezetben rendelkezésre kell állni. Ezt a
rendelkezésre tartást fejezzük ki a kapacitás adatokkal, nevezetesen az egységek-, a szobákés a szállásférőhelyek számával. A szállodák a szobakapacitást a következőképp adják meg:
Kiadható szobák száma: szálloda szobáinak száma ∙ adott időszak
működési napjainak száma
Kiadható ágyak száma: szálloda ágyainak száma ∙ adott időszak
működési napjainak száma
A kapacitás és forgalmi adatokból (lásd fogyasztás) a szállásszolgáltató vállalkozások
működésének jellemzésére az alábbi mutatók képzésére kerül sor:
Kapacitáskihasználás: (%-os értelmezésben)
Szobakiadott szobák száma
kihasználtság: : kiadható szobák száma
Átlagos tartózkodási idő:

Ágykihasználtság

vendégéjsz akák száma
vendégek

száma

Egy vendégre (éjszakára) jutó átlagos díjbevétel:
Fajlagos árak: Bruttó átlagár:

vendégéjsz akák száma
kiadható

ágyak

száma

→ nap/fő
összes díjbevétel
vendégek ( v .éjszakák ) száma

bruttó szoba árbevétel
kiadott szobák

:

száma

 Ft/fő (Ft/éj)

 Ft/szoba
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Átlagos napi szobaár:

bruttó szoba árbevétel
kiadható

Szállodai átlagár:

szállásdíj bevétel
kiadott szobák



Ft/szoba

REVPAR mutató

szobák száma



Ft/szoba

száma

Az elmúlt évek során hazánkban 3000 körüli kereskedelmi szálláshely szolgáltató egység
működött 300 ezer körüli férőhely kapacitással. Ezt egészítette ki néhány száz közösségi
szálláshely, ahol a kapacitás jelentősen nőtt az elmúlt 6 év során. Tekintélyes volumenben
állnak rendelkezésre magánszállás lehetőségek is. (12. táblázat)
12. táblázat A szálláshely szolgáltatás kapacitásának adatai
Megnevezés
2004 Működő egység
Szoba, ezer
Férőhely, ezer
2009 Működő egység
Szoba, ezer
Férőhely, ezer
2004 = 100 %

Kereskedelmi
3000
85
336
2993
118
302
90

Közösségi
414
8
29
749
12
55
190

Magán
44000
108
240

Összes
47414
201
605

39310
100
227
95

43052
230
584
97

A kereslet kielégítésében a különböző típusú szálláshelyek szerepe a meghatározó. Az üzleti
(kereskedelmi) szálláshely kapacitás megoszlás a típusok szerint a vizsgált évek alatt csak
minimálisan változott, a 2009-es állapotjellemzők az alábbiak:
Szálloda: 39 %, panzió: 13 %, üdülőház: 7 %, Ifjúsági és turistaszálló: 6 %, kemping: 27 %
A szállodai férőhelyek összes kapacitása 2009-ben 118 ezer férőhely, hat év alatt 5 %-os volt
a bővülés. E körben jelentős minőségi átstrukturálódás tapasztalható (13. táblázat).
Kiemelkedően bővült a négycsillagos kategóriájú szállodák kapacitása, ide tartoznak döntően
a wellness szállodák, ahol a férőhelyek száma ötszöröződött.
13. táblázat A szállodai férőhelyek jellemzői 2004, 2009.
Megnevezés
*****
****
***
**
*
Gyógy
Wellness

Férőhelyek
aránya, %
2004
2009
6,9
8,1
23,7
34,0
50,0
45,0
16,8
9,6
6,6
3,3
13,2
12,0
2,3
11,2

Férőhelyek
száma
2009/2004, %
123,2
150,6
94,5
60
52,5
95,5
511,0

Szobafoglaltság,
%
2004
2009
60,5
53,7
58,2
48,5
42,6
38,7
28,8
30,7
31,6
23,9
60,0
56,5
50,1
40,9

A szállodák átlagos szobakihasználtsága 2004-ben 46 %-ot tett ki, 2009-re csökkent 43,1 %ra, Ebben az évben a havi értékek intervalluma 30,8 -58,2 %.
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14. táblázat: A fajlagos szálláshely bevételek alakulása, 2004-2009
Megnevezés
2004
2005
2006
2007
2008
Szállásdíj-bevétel/éjszaka * Ft.
5252
5777
6708
6969
7011
Szállodai szobák br. átlagára, Ft.
11875
12938
14889
13648
14928
Szállodai REVPAR mutató Ft.
4214
4716
5377
5727
7241
Szállodai szobafoglaltság , %
46,4
48,1
47,5
49,8
48,5
Ebből: gyógy-szállodák
60,0
61,1
62,3
63,9
61,3
* kereskedelmi szálláshelyeken

2009
6899
14913
6423
43,1
56,5

A magánszálláshelyi 2009. évi 227 ezres férőhely 78 %-os fizetővendéglátás és 22 %-os
falusi szállásadás megoszlásban volt elérhető. A 2004. évi 240 ezres kapacitásból kiindulva
lassú csökkenés következett be, amely a hat év alatt együttesen csupán 5 %,-ot tett ki.
Mindez a falusi vendéglátás férőhely számának 11 %-os növekedése, illetve 4 százalékpontos
aránytöbblete mellett ment végbe.
Vendéglátóhelyek száma az évtized közepétől eltelt években 56 - 57 ezer között
stabilizálódott, nem kis mértékű változások – megszűnések és újak létrehozása – mellett. A
kereskedelmi vendéglátóhelyek aránya 87 %, a fennmaradó 13 %-ot a munkahelyi –
rendezvényi- és közétkeztetést végző létesítmények teszik ki. E kör évről-évre bővül. A
kereskedelmi vendéglátóhelyek típus szerinti struktúrájára az alábbiak jellemzők (2009 év
közepe), %:
Számarány, %
Éttermek
Cukrászdák
Bárok, borozók
Egyéb vendéglátóhely

23,6
3,1
28,1
45,2

A kereskedelmi vendéglátóhelyek 39 %-a a kiemelt üdülőkörzetekre koncentrálódik, ezen
belül együttesen 61 % -ot képvisel Budapest és Balaton. A szállodákban üzemelt a
vendéglátóhelyek több mint 50 %-a, a panziókban pedig közel 40%-a.
1200 körüli utazásszervezéssel és közvetítéssel foglalkozó vállalkozás kínálta szolgáltatásait
2009-ben, a csak szervezéssel foglalkozók száma 122, a csak közvetítést végzőké 129.(A
regisztráltak száma ennél nagyobb). Markáns vállalatdemográfiai mozgások jellemzik az
ágazatot, a csődeljárások, vállalatmegszűnések mellett a kiutaztatók száma egy év alatt a
többszörösére nőtt. Utazási csomagok, önállóan értékesített szolgáltatások képezik
tevékenységük túlnyomó részét, árbevételük döntő hányada a külföldre utaztatásból
származik. A beutaztatás sokkal kisebb szeletet képez. A szervezett utazás keretében a
kiutazóknak értékesített vendégéjszakák száma 2,7-szerese a beutazókénak.
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6. A turizmus irányítása, turizmuspolitika
6.1. Az irányítás, politika értelmezése, céljai és eszközei
A turizmus interszektorális rendszerének összehangolt működése, nemzeti érdekeket
képviselő fejlesztése megfelelő közösségi (állami, kormányzati) irányítást tételez fel. Az
irányítás döntéshozásban, a döntések végrehajtásának ellenőrzésében nyilvánul meg. E
feladatok megfelelő személyi és szervezeti háttérrel kapcsolódnak össze, amelyben az állami
jelleg a meghatározó. A turizmus vonatkozásában számos olyan feladat van, amelyet
kifejezetten az államnak kell ellátnia, s amely nem bízható kizárólag a piaci
mechanizmusokra. Az állami szerepvállalás indokaként az alábbiak hozhatók fel:
1.Országos szintű turizmusfejlesztési programok megalkotása, források biztosítása,
2. közösségi felelősség a fenntartható fejlődésért, természeti- kulturális örökség megőrzésért,
3. a turisztikai termékfejlesztés feltételeinek megteremtése, ország-vonzerő, közlekedés stb.
4. állami felelősség a képzésért, kutatásért, közbiztonságért, minőségbiztosításért,
5. a piacszabályozás szükségessége, az atomizált szervezeti egységek koordinációja,
6. információszerzés a turisztikai folyamatokról a Statisztikáról szóló törvény alapján.
Az irányítás legfontosabb eszközei, írja Lengyel (2004) a turizmuspolitika, a tervezés és
fejlesztés, a marketing és a menedzsment, melyek alkalmazása nemzeti, regionális és vállalati
szintű sajátosságokkal rendelkezik. Jegyzetünk a turizmuspolitikát tárgyalja, a tervezés fejlesztés kérdéseivel elsősorban a turizmuspolitika aspektusából foglalkozunk a
nemzetgazdasági szintű stratégiai fejlesztések bemutatása szintjén. A regionális és vállalati
tervezési, valamint a marketing és menedzsment ismeretek jelentőségüknél fogva a
szakképzésben önálló tananyagokként (tantárgyakként) szerepelnek.
Önálló turizmuspolitika a múlt században jelent meg, a 20. században az utazások számának
erőteljes növekedése kiváltotta a vonzerővé fejlesztés igényét. Ezt szolgálja a
turizmuspolitika, amely:
a) a hosszú és középtávú fejlesztési célok meghatározásában,
b) a fejlesztési célok eléréséhez szükséges feltételek alakításában, az
idegenforgalmi folyamatok ösztönzésében, szabályozásában átnyilvánul meg.
A turizmuspolitika értelmezése a szakirodalomban nem egységes. Több országban a
turizmuspolitika fogalmát a turizmus fejlesztésével kapcsolatos távlati célokat megfogalmazó
turizmusstratégia kifejezéssel azonosítják. E tananyag a turizmuspolitikát a fenti kettős
összefüggésben értelmezi.
A turizmus spontán fejlődésével szemben a turizmuspolitika azért fontos, mert előtérbe
helyezi a tudatos alakítást, fejlesztést, negatív hatások kiküszöbölését. A korszerű
turizmuspolitika biztosítja a folyamatos fejlődéshez, fenntartható turizmushoz szükséges
gazdasági, társadalmi-, jogi keretfeltételeket, segíti a lakosság turizmusban való részvételét,
valamint a turisztikai szolgáltatók teljesítőképességét. Kiemelt feladata a turizmuspolitikának
a nemzetközi, nemzeti, regionális és lokális együttműködések kialakítása és hatékony
működtetése. Általános megközelítésben a turizmuspolitika kifejezheti a turizmus
alakításában, irányításában közreműködők turizmushoz fűződő viszonyának megjelenését is.
A turizmus iránti elkötelezettség, az érdekeivel való azonosulás előrevivő cselekvésekben
ölthet testet.
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A turizmuspolitika hosszú távú célok meghatározását jelenti, kijelöli a jövőbeni célállapotot
és az ahhoz vezető tudatos fejlesztési utat. Távlati célok hiányában bizonytalanná válik a
turizmus teljesítménye, negatív hatások lépnek fel, ideértve a turizmus előnytelen megítélését,
a turizmus által érintettek elégedetlenségét, a fellépő környezetei problémákat. A turizmus
működéséhez és fejlesztéséhez a keretek megalkotása konkrétan a turizmus közgazdasági és
jogi feltételrendszerének kialakítását, a turizmussal kapcsolatos jogok és kötelezettségek
megállapítását foglalja magába.
A turizmuspolitika alakításának társadalmi szereplői az államigazgatási szervektől a helyi laza
akcióközösségekig terjednek. Turizmuspolitikát az alábbi 3 csoportba tartozó intézmények,
társadalmi csoportok valósítanak meg (Kaspar - Fekete, 2006.):
1. Közjogi testületek: államközi (UNWTO), állam, közigazgatás (központi,
önkormányzati),
2. magánjogi intézmények: vállalatok, szakmai szövetségek, társadalmi partnerek
(munkaadói és munkavállalói szervezetek), vállalkozások egyesülései (klaszterek),
3. akcióközösségek: adott célra létrejött érdekcsoportok, bizottságok.
A turizmuspolitikában nemzeti, regionális, lokális és vállalati szinteket különböztetünk meg.
A szintek közötti hierarchia kifejezi a politikák egymásra épülését, a nemzeti és regionális
szinten megfogalmazott célok fő igazodási pontként érvényesülnek az alsó szinteken.
A nemzeti turizmuspolitika az egész társadalom életét befolyásoló célokat valósít meg,
amelyeket három, a turizmuspolitika minden szempontját lefedő területre lehet konkretizálni.
A 9. ábrán bemutatott hét cél mögött a turisztikai kereslet optimális kielégítése, a fogadó
közösség érdekeinek sértetlensége, s a környezet érintetlenségének megőrzése, - mint átfogó
cél – húzódik meg.
TÁRSADALMI CÉL
↓
Életminőség-cél
Az életminőség javítása
Önmegvalósítási cél
Turisztikai élmény lehetővé
tétele
Népszerűsítési cél
Széles néprétegek részvétele

GAZDASÁGI CÉL
↓
Termelési cél
Teljesítő képes turisztikai
létesítmények
Piaci cél
Piaci helyzet optimalizálása
Fejlesztési cél
Szabályozott turisztikai fejlődés
elősegítése

KÖRNYEZETI CÉL
↓
Kímélési cél
Táj- és környezetkímélő
turisztikai hasznosítás

9.ábra: A turizmus politika céljai
Forrás: Kaspar- Fekete (2006) alapján

A turizmuspolitikát alapvetően a fenti három szegmens jellemzői befolyásolják. Társadalmi
vonatkozásokban az élet-, a pihenés, a szabadidő körülményei, az összefogás és lobbyerő,
gazdasági vonatkozásokban az általános és technikai fejlettség, valamint a jövedelmi
viszonyok, a természeti környezet tekintetében a természet állapota, sérülékenysége a
meghatározó. Ezeket egészíti ki a jogi helyzet, a törvényhozás és rendeletalkotás, valamint az
intézkedések szabályozottsága.
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A nemzeti (részben a regionális) turizmuspolitika kialakításának folyamatában az alábbi
feladatok valósulnak meg (Lengyel, 2004):
1. Koncepció

Szakmai elképzelés az átfogó fejlesztési
irányokról, távlati célokról, prioritásokról a
jelenlegi helyzetkép felvázolása alapján.

2. Fejlesztési program
Stratégiai program

A jövőkép, a fejlesztés várható eredményeinek
felvázolása, a megvalósulás irányelveinek, feltételeinek megfogalmazása, a stratégia elfogadása.

Megvalósítás (operatív program)

Fejlesztési tervek kidolgozása, megvalósítása,
konkrét feladatok, szükséges intézkedések,
szabályozások, visszacsatolások.

A turizmuspolitika fenti részfolyamatai valójában a turizmusra vonatkozó tervezés-fejlesztés
funkcióit takarják. A koncepció részletes helyzetelemzésen alapul, legtöbbször alternatívák
mérlegelésével választja meg a legfontosabb célokat. A stratégia távlati, vagy középtávú fő,
illetve átfogó célkitűzéseket fogalmaz meg, megadja a megvalósítás feltétel-rendszerét. A
megvalósítás folyamatában az operatív program részletesen kibontja a fejlesztési témákat, a
megvalósítás konkrét feladatait. A megvalósulás az operatív programhoz kapcsolódó
projektek keretében megy végbe.
A turizmus fejlesztését célzó politika tágabb értelemben a nemzeti-, ágazati-, funkcionális-,
területi politikák keretében valósul meg a turisztikai piacon keresztül. Turizmuscélokat
megvalósító politika a kereslet tényező vonatkozásában a nemzeti fejlesztési, szociál-,
oktatás-, foglalkoztatás-család-, ifjúság-, egészség-, kommunikáció- és médiapolitika, a
kínálati oldalhoz sorolhatók a gazdaság- pénzügy-, vállalkozásfejlesztési-, környezet és
természetvédelmi-, munkapiac-, terület és településfejlesztési politika, a két oldal
összehangolásához ad hátteret a jog-, piacpolitika. (Kaspar - Fekete, 2006)
A turizmuspolitika különböző eszközöket vesz igénybe. Az olyan gazdasági jellegű eszközök,
mint a támogatások, hozzájárulások, kedvezmények, valamint a szükséglet-felkeltő,
közvéleményt befolyásoló társadalompolitikai eszközök növelik a turizmus jelentőségét,
gazdasági súlyát. Ez, az elsősorban fejlesztéshez kapcsolódó eszközöket igénybe vevő
struktúrapolitika.
A turizmuspolitika másik fajtája (csoportja) a rendezőpolitika, amely általános politikákat
(adó-, munkaerő-piaci-, biztonság- és minőségpolitika stb.), valamint a turisztikai piac
szabályozására vonatkozó intézkedéseket foglal magába, ezek:
-

a kínálat szabályozása; felügyelet, ellenőrzés, engedélyezések, védjegyek,
a kereslet szabályozása; deviza, útlevél, vízum, zárlat, szabadság- vakáció,
a fogyasztó-védelem; utazási szerződések szabályozása, minőségbiztosítási előírások stb.
az árak koordinálása, tisztességtelen verseny megakadályozása stb.

A turizmuspolitika különböző jelleget ölthet. Centralista rendezőelven alapuló, merev
hierarchiát és direktívákat megvalósító dogmatikus turizmuspolitikát a világ kevés országa
alkalmaz. A fejlődő országokra leginkább a pragmatikus, növekedés (profit)orientált
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turizmuspolitika a jellemző. A legkorszerűbb turizmuspolitika
viszonylagosan profitorientált, fenntarthatósági elveken alapul.

emberközpontú,

6.2. Turizmuspolitika az Európai Unióban
A világrégiók versenyében a nemzetközi turistaérkezések száma tekintetében hosszú idő óta
Európáé a vezető szerep. A turistaforgalom közel 90 %-a az Európai unióban realizálódik. A
turizmust azonban az Unió nem szerepelteti a jogkörei között. A turizmus interszektorális
jellege a fő oka annak, hogy nincs kifejezett közösségi turizmuspolitika, olyan, mint pl. a
kereskedelem-, az agrár-, a támogatás-, az energiapolitika. A turizmus az EU több
bizottságában is érintett (környezeti, foglalkoztatási és szociális, pénzügyi, fogyasztóvédelmi,
regionális fejlesztési bizottság), szervezetileg a Vállalkozás és Ipari Főigazgatóság Turizmus
Egysége felelős a turizmusért.
A turizmus területén a tagországok saját politikát valósítanak meg. A tagállamok felében
léteznek kerettörvények, amelyek szabályozzák a turizmus fejlesztését, mások nem alkottak a
turizmusról átfogó jogszabályt. A tagországok jelentős köre, különösen a nagy mediterrán
fogadó országok szorgalmazzák az egységes turizmuspolitikát, az északi országok ettől
elzárkóznak. Abban azonban minden tagország egyetért, hogy erősíteni kell a turizmus unión
belüli kompetenciáját. Ennek következtében, elsősorban 2000 után a lisszaboni folyamathoz
kapcsolódva jelentős uniós intézményi dokumentumok születtek (jelentések, ajánlások,
közlemények, határozatok, állásfoglalások)51, amelyek a turizmus jelentőségével, az
összehangolt cselekvés szükségességével foglalkoznak (Tasnádi, 2005).
Az összehangolt turizmuspolitikának megteremtődtek a szervezeti keretei, fórumai is. Az
Európai Tanács 2002-es az „Európai turizmus jövőjéért” című állásfoglalása egyik
következményeként került felállításra a Turisztikai Tanácsadó testület, amelynek a turizmus
fejlesztési irányelveinek meghatározása, a tagországok együttműködésének fokozása a fő
feladata. A közös párbeszéd, a partnerség iránti igény fejeződik ki abban, hogy 2002-óta
évente kerülnek megszervezésre az Európai Turizmus Fórumok. E szakmai
tárgyalássorozatok olyan jelentős turisztikai témákra fókuszáltak, mint a fenntartható
versenyképesség növelése, a környezeti hatások kezelése, a fogadó közösség életminőségének
a megőrzése, a közös európai promóció, a munkahelyek minőségének javítása, az adózás, a
jogi szabályozás és hatékonyság, a kereslet tendenciáinak kérdései a turizmus területén.
Az Európai Turizmus Fórumokon kerül sor az Európai Bizottság által 2006-ban alapított
Kiváló Európai Desztináció Díj („European Destinations of Excellence”- EDEN) átadására.
Évente más jellegű desztinációra kerül megfogalmazásra a felhívás; ezek az évek
sorrendjében: „a legjobban fejlődő vidéki, a legjobb élő hagyományokat őrző, a legjobban
fejlődő ökoturisztikai, a legígéretesebb természetes vízi desztináció, régi értékek-új funkciók”
címeket viselték. (Hazánkból 2007-ben az Örség, 2008-ban a Hortobágy, 2009-ben az
Irottkő Natúrpark részesült e díjban.) A nyertes számára biztosított promóciós díjak lehetővé
teszik a célterület ismertségének erősítését hazai és nemzetközi vonatkozásban egyaránt. Itt
említhető meg az 1985-ben útjára indított Európa Kulturális Fővárosa program, amelyben az
EU Tanácsa 2007-től évente 3 európai városnak ítéli oda e címet.
Az évtized közepén megfogalmazott Lisszaboni stratégia új irányelvei (tartós gazdasági
növekedés, jobb foglalkoztatás) pozitívan hatottak az EU turizmuspolitikájára. Az Európai
51

Európai Unió portáljain érhetők el pl. http//:www.europarl.europa.eu
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Parlament állásfoglalást tett közzé „Alapvető iránymutatások a fenntartható európai
idegenforgalomról”, a 2005-ös dokumentum számos pontban összefoglalja a turizmus európai
jelentőségét. A turizmuspolitikával kapcsolatban kiemeli az EU szerepének fontosságát a
biztonság, az üzletviteli és etikai szabályok, a fogyasztói jogok, valamint a
gyermekprostitúció elleni közdelem terén. Több konkrét teendő megtételére szólítja fel a
Bizottságot, így a közösség turisztikával foglalkozó szervezeti egységének megerősítésére,
idegenforgalmi felelősök/koordinátorok hálózatának kialakítására az érintett főosztályokon,
kedvezményes hozzáadottérték-adó alkalmazására, a turizmus integrált szerepeltetésére a
2007—2013-as időszakra vonatkozó közösségi strukturális politikában.
Az Európai Bizottság 2006 tavaszán új turizmuspolitikát hirdetett meg, amelynek fő
célkitűzése a versenyképesség növelése, több és jobb minőségű munkahelyek létrehozása. Az
új turizmuspolitika konkrét céljait, iránymutatásait, feladatait a Bizottság „A fenntartható és
versenyképes európai idegenforgalom menetrendje” (EU Agenda 21) című közleményében
mutatta be 2007 őszén52. Az Európai Parlament is adott ki állásfoglalást 2007-ben53. „Az EU
új turizmuspolitikája: a partnerség erősítése az európai turizmus területén” címmel. A
Bizottsági közleményben megfogalmazott konkrét cselekvési keret a fenntartható úti célok,
fenntartható vállalatok és felelősségteljes turisták három fontos elemére épül. A menetrend
irányt mutat a jövőbeni turisztikával kapcsolatos tevékenységhez, kiemelve ebben a szereplők
mozgósítását az ismeretek létrehozására és megosztására, a kiemelt úti célok támogatását, az
EU pénzügyi eszközeinek mozgósítását, a szakpolitikai koordinációt, fenntarthatóság és
versenyképesség érvényesítését a turizmusra hatást gyakorló szakpolitikákban. A Parlamenti
állásfoglalás fontos jelentőséget tulajdonít a tevékenységek tagállami összehangolásának és a
fenntartható idegenforgalomra vonatkozó pozitív tapasztalatok cseréjének.
A világgazdaságban bekövetkezett gyors változások, a turizmus terén megjelenő új kihívások
és lehetőségek indították az Európai Bizottságot arra, hogy 2010 közepén közleményt adjon
ki: „Turizmus: maradjon Európa a világ első számú idegenforgalmi célpontja” címmel. A cél
elérése érdekében 21 intézkedést javasol a dokumentum, többek között54:









közös idegenforgalmi IKT-platform létrehozását az innováció növelése céljából,
az iskolai szünidők jobb összehangolását a tagországokban az idegenforgalmi szezon
megnyújtására,
turisztikai kutatásokat koordináló európai hálózat kialakítását az ismeretek fejlesztése
érdekében,
a kínálat diverzifikálását új tematikus termékstratégiák kidolgozásával,
a fenntartható és felelős turizmus kritériumait tartalmazó charta elfogadását,
„minőségi turizmus” címke és „Európa-márkanév” létrehozását a fenntarthatóságot
képviselő európai desztinációk népszerűsítése céljából,
kapcsolatépítést a feltörekvő országokkal (Brazília, India, Oroszország, Kína),
az európai turizmus maximális integrálását az uniós szakpolitikákba.

A turizmus jelentőségének elismerését tükrözi az a tény is, hogy a turizmus önálló szakaszban
szerepel az európai alkotmányt létrehozó szerződésben. Célként a versenyképes turisztikai
52
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A teljes dokumentum címe”Mitteilungen der Kommission an das Europaische Parlament, den Rat, den
Europaischen Wirtschats- und Sozialausschluss ind den Ausschluss der Regionen” Brüssel, den 30.6.2010.
KOM(2010)352

98

szektor segítése, a turizmus fejlődését előmozdító kedvező környezet kialakításának
ösztönzése került megfogalmazásra. A Lisszaboni szerződés következménye az is, hogy
várhatóan 2012-re létrejönnek a turizmus uniós irányításának intézményi keretei. Az Unió
kiegészíti a tagállamok turisztikai intézkedéseit, összehangolja a tagállamok közötti
együttműködéseket, kifejezésre juttatja a turizmus érdekeket más uniós politikában is.
A Lisszaboni Stratégia utódjaként 2010-ben útjára indított EU 2020 Stratégia tíz éves
időszakra megfogalmazott célkitűzéseinek megvalósulása feltételezi a turizmus növekvő
szerepét. Az Európai Tanács által elfogadott stratégia 3 központi eleme az intelligens és
fenntartható növekedés, a fokozott munkaerő-piaci részvétel és a szegénység elleni küzdelem.
Mindehhez a turizmusfejlesztés érdemleges járulhat hozzá, különösen a foglalkoztatás
javításához, valamint a szociális és területi kohézió erősítéséhez (Kátai, 2010).
Az Európai Unió közösségi jogrendszerének több közvetett intézkedése érinti a turizmust,
mindenekelőtt a közösségi alapszabadságok ( áruk, szolgáltatások, személyek, tőke szabad
mozgása), polgári jogi szerződések, közlekedésre, versenyre, adókra, fogyasztóvédelemre
stb. vonatkozó szabályozások. A fogyasztóvédelem súlyponti kérdés az unióban. A legtöbb,
így a turizmust is érintő jogszabály kötődik a fogyasztóvédelemhez (irányelvek a szervezett
utazási formákról, az élelmiszerek higiéniájáról, a szállodák tűzbiztonságáról, szabály a
légitársaságok kártérítési kötelezettségéről). Kiemelendő a vendéglátás területére előírt
HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer.
Magyarország, mint uniós tagország jogrendszerének igazodnia kell az autonóm közösségi
jogrendszerhez, e tekintetben szabályaink túlnyomó részt megfelelnek az uniós
jogharmonizációs követelményeknek. Jogrendszerünkben a közösségi jog által nem érintett
területeken sajátos nemzeti szabályozások vannak érvényben.
6.3. Turizmuspolitika Magyarországon
6.3.1. Turizmusfejlesztés, célok, stratégiák 1979 - 2006
Az elmúlt néhány évtized tanulsága, hogy a turizmusfejlesztés erősen kötődik a legtöbb
országban a területfejlesztéshez. A turizmus elismert területfejlesztési tényező, ezt bizonyítja,
hogy az EU a turizmust a területfejlesztés stratégiai elemeként kezeli.(Lásd EPSON program).
Miután a területi fejlesztési tervek szintetizálják az ágazati fejlesztéseket, a turizmus
stratégiák területfejlesztésbe való integrálása azt eredményezi, hogy a területfejlesztési
tervekben ötvöződnek a turizmus közvetlen és közvetett fejlesztési igényei (Aubert, 2001) .
A fenti összefüggés a turizmusfejlesztés hazai történeti visszatekintésében ugyancsak
megfigyelhető. A turizmustörténeti leírások ennek kezdetét 1979-ben, a kiemelt
üdülőterületek területi fejlesztési programjai elkészítésének évében jelölik meg. Az
üdülőkörzeteket egységes elvek alapján, központi támogatással fejlesztették. E körzetek
azonban az ország területének csak kis hányadát érintették (Bacsi, 2008).
A nyolcvanas években kiterjesztették a fejlesztést a regionális, kistérségi és helyi jelentőségű
üdülőterületekre is. Erre az időszakra esik a területi és turisztikai adatbázis összekapcsolása, a
település-statisztikai adatbázis (T-STAR) kódrendszerében megjelent az idegenforgalmi
szerepkör. Jelenleg a településekre az adatbázis öt turisztikai ismérvet ad meg (turisztikai
régió, üdülőkörzet, világörökségi helyszín, nemzeti park, gyógyturizmus jelleg), amelyek
leválogatási, illetve csoportképző ismérvként szerepelhetnek az elemzéseknél.
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A turizmusfejlesztésben a regionalitási szemlélet a rendszerváltozás után egy „Az
idegenforgalom területi irányításának korszerűsítéséről” szóló 1998-as kormányhatározat
(I.23.) nyomán erősödött meg. Az országgyűlés által elfogadott Országos Területfejlesztési
Koncepciót alapul véve alakult ki 2000-re az ország területét lefedő RIB hálózat (9
Regionális Idegenforgalmi Bizottság).
Megyei önkormányzati szinten is működtek
idegenforgalmi bizottságok, a helyi önkormányzatok szintjén a településfejlesztésben jut
érvényre a turizmus szerepe.
A területi szinteken megvalósuló hatékony turizmusfejlesztés alapfeltétele, hogy
rendelkezésre álljon egy országos szintű turizmusfejlesztési koncepció, országos turizmus
stratégia, amely kijelöli a fő irányokat, prioritásokat, teendőket, feltételeket az országos
fejlesztéspolitikai irányelvek alapján. Magyarországon először 1979-ben készült a turizmusra
vonatkozóan tíz éves időtávra fejlesztési koncepció. Fontos megállapítása a kormány által
elfogadott dokumentumnak, hogy az idegenforgalmi fejlesztéseket konkrét területfejlesztési
tervek keretében kell megvalósítani. A tanulságos dokumentumokról Lengyel munkájából
(2004. 254-266. old) több részletet is megtudhatunk.
Magyarország uniós csatlakozásának előkészítése fázisában több fejlesztési stratégia készült a
gazdaság különböző területeire, így a turizmusra is. „A turizmus fejlesztésének stratégiája és
középtávú programja” című tanulmány készítése (1999) Lengyel Márton nevéhez fűződik. A
középtávú fejlesztési stratégiát, fő célként fenntartható és az európai piacokon versenyképes
turizmus megteremtését fogalmazta meg. Hat középtávú célt jelölt meg. (Lásd, mint fent 275288). A fejlesztési stratégia nem került kormányelfogadásra, de egyes javasolt fejlesztések a
Széchenyi terv keretén belül realizálódtak.
A 2000-től életbe lépő 1.Széchenyi Terv turizmusfejlesztési programja, célkitűzései sajátos,
nemzetközileg is versenyképes turisztikai termékek fejlesztésében, új küldő országok
bevonásában, a belföldi turizmus kiterjesztésében, a fenntartható turizmus feltételeinek
biztosításában, az ország-képben a magyar kulturális örökségek hangsúlyozásában kerültek
megnevezésre. A program hat alprogramot tartalmazott, ezek a gyógy-és termálfürdők, a
konferenciaturizmus, a tematikus parkok, a kastélyok és várak, a turisztikai információs
rendszerek és egyéb minőségi turisztikai termékek fejlesztésére vonatkoztak. A fenti
területeken megvalósult turizmusfejlesztések hozzájárultak a kínálatbővítéshez, a
szolgáltatások minőségének javításához, a térségen belüli turisztikai együttműködések
elősegítéséhez.
Az uniós tagságunk első éveire (2004-2006) vonatkozó turizmusfejlesztés az első Nemzeti
Fejlesztési Tervhez (NFT 1) kapcsolódott, annak Regionális Operatív Programjában (ROP)„A turizmuspotenciál erősítése elnevezéssel” - önálló prioritásként jelent meg. A fő célkitűzés
elérését két konkrét intézkedés, a turisztikai vonzerők versenyképességének növelése,
valamint a turisztikai szolgáltatások fejlesztése alapozta meg. A turisztikai célú források
regionális megosztását a fejlettségbeli különbségek mérséklésének igénye határozta meg. Az
Észak-Magyarországi régió használta fel például az NFT I forráskeretéből a turizmusra jutó
összeg egy-negyedét (Kovács–Gerlach, 2007). A ROP turizmusfejlesztési intézkedéseinek
értékelése során megállapítást nyert, hogy a regionális projektek nagy része szállásfejlesztés
volt, s azok nem illeszkedtek megfelelően a stratégiákhoz. A projektmegvalósulás indikátorai
(EMIR) nem adtak kellő alapot a hatékonyság megítéléséhez (www.nfu.hu/rop_ertekelesek).
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6.3.2. Turizmusfejlesztési stratégiák, megvalósulásuk 2007-től
A rendszerváltozást követően az első önálló közép-hosszútávú, 2005-2013 közötti időszakra
vonatkozó turizmusfejlesztési stratégiát az Országos Fejlesztési Koncepció, valamint az
Országos Területfejlesztési Koncepció (2005) alapozta meg. E dokumentumok a gazdaságés társadalompolitika több aspektusához kapcsolódva részletezték a turizmusfejlesztés
területeit. Az országos koncepciók iránymutatásul szolgáltak az ágazati stratégiák
kimunkálásához, ide sorolható a turizmus is. A turizmus szakma képviselőiből álló Stratégiai
Munkacsoport által elkészített Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiát (NTS) 20005-ben
fogadta el a kormány, a tényleges megvalósulás 2007-tól datálódik.
A stratégia fő célja az életminőség javítása, amelynek öt oszlopa (pillére) az alábbi:
1. Versenyképesség és életminőség
2. A turizmus kínálata
3. A turistafogadás feltételei
4. Emberi erőforrás
5. Működési rendszer
Hatodik oszlopként kerültek megjelölésre az un. horizontális célok: a) az élménylánc, b) a
fenntartható fejlődés, c) az esélyegyenlőség, d) a határon átnyúló kezdeményezés és e) a piaci
szegmensek. Ezek hatása kiterjed az előző 5 pillér mindegyikére, vagyis minden turisztikai
folyamatra.
A pillérek szoros összefüggésben vannak a stratégia prioritásaival, ezek; a versenyképesség
növelése, turisztikai termékfejlesztés, regionális szintű desztinációfejlesztés, piaci igényeknek
megfelelő szálláshely-kínálat és vendéglátás kialakítása, a szakképzés minőségének javítása, a
turizmus megítélésének, presztizsének erősítése, az intézményrendszer fejlesztése.
A stratégiai a turizmus aktuális helyzetéből kiindulva vázolta az erősségeket, gyengeségeket,
lehetőségeket és veszélyeket (SWOT-elemzés), megfogalmazta a 2013-ra elérendő
célállapotot:
 magas minőség, egymásra épülő minőségbiztosítási és védjegyrendszer működik,
 növekszik a turizmus elismertsége és támogatottsága,
 a belföldi turizmus jelentős mértékben bővül, a magyar lakosság életminősége javul,
 Magyarország ismert és kedvelt turisztikai desztinációvá válik, számottevő
vonzerővel, komplex termékkínálattal rendelkezik,
 javulnak a turistafogadás feltételei, a turistabarát szolgáltatások növelik a
turizmusbevételt,
 a helyi közösségek aktív résztvevői a turizmusfejlesztésnek, a turisztikai feladatok
széles skáláját turisztikai desztináció menedzsment szervezetek végzik,
 az ágazatban a feladatokat és hatásköröket törvény biztosítja.
A célállapot determinálja a stratégiai prioritásokat, amelyek hármas célrendszert, átfogó,
sarkalatos és specifikus célokat, illetve feladatokat rendelt a stratégia. A hat pilléren alapuló
átfogó célok (emberközpontú és hosszútávon jövedelmező fejlődés, turistafogadás
feltételeinek javítása, attrakció fejlesztés, emberi erőforrás fejlesztés, hatékony működési
rendszer kialakítása, horizontális célok) megadják stratégiai irányt. A célrendszert
részleteiben az 1. Melléklet mutatja be.
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Az NTS megvalósítása decentralizáltan, Európai Uniós forrásokkal és társfinanszírozással
megvalósított pályázatok útján, a külső környezeti változások elemzése és a turizmus témában
végzett kutatások eredményei alapján aktualizáltan, ellenőrzötten (monitorizáltan) történik. A
megvalósítás folyamatos nyomon követésének (monitoringjának) felelőssége a NTS
Monitoring Bizottságára hárult. A bizottság operatív feladatainak ellátásával a Stratégiai
Munkacsoportot bízták meg. Az NTS 2005-ös elfogadását követően intézkedési tervek
készültek 2-2 éves időszakra, amelyet a 2. Mellékletben lehet megtekinteni55.
A stratégia finanszírozási terve szerint 2005 - 2013 közötti időszakban kerekítve 520 ezer
milliárd Ft értékű turisztikai fejlesztést irányzott elő (EU forrás 45 %, a hazai
társfinanszírozás és turisztikai célelőirányzat 41 %, a regionális és helyi források 14 %). A
stratégia ezen túl 600 ezer milliárd Ft magántőke bevonásával is számolt.
A stratégia megvalósulásának keretét a 2007-ben induló Új Magyarország Nemzeti
Fejlesztési Terv képezet az első 4-5 évben. Az ÚMFT 8 ágazati és 7 regionális operatív
programban kerültek meghatározásra a nemzetgazdaság fejlesztésének legfontosabb céljai. A
turizmust érintő fejlesztési források döntően a hét regionális operatív programban (ROP)
kerültek megtervezésre. A ROP forrásokból a tervezett turisztikai fejlesztések részesedése kb.
17 %. A ROP-okra vonatkozó stratégiák, akciótervek, pályázatok információforrásaiként a
regionális fejlesztési ügynökségek honlapjait említjük meg.
Turisztikai célú fejlesztésekhez továbbá a Gazdasági Operatív program, a Környezet és
Energia Operatív Program és az Új Magyarországi Vidékfejlesztési Program forrásai is
hozzájárultak. Az utóbbi programhoz kapcsolódóan meghatározott méretek alatti
településeken, elsősorban falusi és agroturisztikai szolgáltatások, lovas-, vadász-,
horgászturizmus fejlesztésére nyílt lehetőség, 2007-től az UMVP III. és IV. tengelyéhez
kapcsolódó LEADER program keretén belül. A helyi közösségek (akciócsoportok) által
megfogalmazott vidékfejlesztési stratégiákban turisztikai célok (falusi szálláshely bővítés,
korszerűsítés, agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése) is helyet kaptak56. A turizmus
(közvetett) érdekeltsége az ágazati programokban is megjelent a területi infrastruktúra, az eközigazgatás, a vállalkozásfejlesztés és a szakképzések támogatása kapcsán.
Az ÚMFT–hez kapcsolódó turisztikai fejlesztések Európai Uniós forrásait az alábbi közösségi
támogatási alapok képezték:






55
56

Európai Kohéziós Alap, amely konvergenciai, regionális versenyképességi és
foglalkoztatási, valamint európai területi együttműködési célkitűzéseket hivatott
támogatni, mind a makrorégiók, mind pedig a kisebb területi egységek szintjén,
operatív programok alapján.
Európai Regionális Fejlesztési Alap, ebben a turizmus mint támogatható terület széleskörűen kerül meghatározásra. Főbb támogatási jogalapok; természet- és
örökségvédelem, vonzerőfejlesztés, turisztikai szolgáltatások kínálatának fejlesztése,
vállalkozások ösztönzése stb.
Európai Szociális Alap, legfőbb funkciója a humánerőforrás fejlesztés a foglalkoztatás
növelésével és a munka minőségének javításával.

A teljes intézkedési terveket a Monitoring jelentések mellékletei mutatják be.
Agrár- és Vidékfejlesztési támogatások 2010.Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
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Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, az ebből történő turizmusfejlesztés a
vidéki gazdaság diverzifikációja és a rurális területeken élők életminőségének javítása
érdekében megy végbe. Az UMVP-hez kapcsolódik.

Az NTS-ben előirányzott turisztikai fejlesztések megvalósulásáról az NTS Monitoring
jelentései alapján kaphatunk képet. A Monitoring Bizottság évenként vizsgálta az NTS
intézkedési tervének megvalósulását, az NTS-ben lefektetett indikátorok alapján értékelve az
elért eredményeket, a pályázatok fizikai és pénzügyi megvalósulását. Eltérés esetén
beavatkozásokat, módosításokat kezdeményezett. Adatgyűjtéssel, elemző kutatásokkal a terv
aktualizálására is sor került. A jelentések elektronikus formában jelentek meg (lásd korábban).
A jelentésekből kiragadott néhány példa az eddigi teljesítésekről:
- Elkészült az egészturizmus, a lovas turizmus, az ökoturizmus, a kulturális turizmus, a
kerékpárturizmus és az ifjúsági turizmus középtávú fejlesztési stratégiája. Az eddig
megvalósított turisztikai fejlesztések fókuszában a vonzerők fejlesztése, komplex
termékcsomagok kialakítása állt. Elsősorban az egészségturizmus, a kulturális- öko- és
aktívturizmus, valamint a borturizmus projektek kaptak kiemelt szerepet, főleg a hátrányos
helyzetű régiókban. A turisztikai fogadóképesség javítása szálláshelyfejlesztésben
realizálódott.
- 2009-től erősödött meg a TDM szervezeti rendszer kialakításának ösztönzése pályázatok
útján. A pályázati források helyi és térségi TDM szervezetek szakmai programjainak
megvalósítását támogatják. E mellett más központi intézkedés is segítette a szervezeti
átalakulás folyamatát, elsősorban a TDM informatikai rendszer kialakítása, elektronikus
tananyagok, statisztikai adatok, útmutatók, TDM koordinátori tevékenység említhető.
- A jogalkotás előrehaladását két fontos jogszabály elfogadása jelzi; egyrészt a szolgáltatási
tevékenység megkezdését és folytatását szabályozó törvény (2009. LXXVI.), amely
jelentősen megkönnyíti a szolgáltatók működési feltételeit, másrészt a könnyítéseket
tartalmazó kormányrendelet a szálláshelyek szabályozásáról (239/2009.). Elkészült (de nem
került parlamenti elfogadásra) egy a Turizmusról szőlő törvénytervezet és az utazásszervezőés közvetítő tevékenységről szóló kormányrendelet.
- Tovább erősödött a turizmusdiplomácia, a nemzetközi turizmusfejlesztési folyamatokban
való aktív részvétel. Kiemelést érdemel az EU Agenda 21-hez kapcsolódóan a magyar
megvalósításban elkészült Turizmus életminőség index, valamint az UNWTO-ban, a
turizmuspolitika monitoring eljárásával foglalkozó OECD bizottságban és egyéb nemzetközi
munkabizottságba való bekapcsolódásunk.
A stratégia megvalósulásában új hangsúlyokat hozott a 2010-es kormányváltás. Az ÚMFT-t
2011 januárjában felváltotta az Új Széchenyi Terv (http://ujszechenyiterv.gov.hu/ ). A
kormány 10 éves nemzetgazdasági fejlesztési programjának fő célkitűzése az ország hosszú
távú fejlődésének biztosítása a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtésével, új
munkahelyek létrehozásával, a pénzügyi stabilitás fenntartásával, a versenyképesség
javításával. Az ÚSzT-ben szereplő 7 kitörési pont közül az első a Gyógyító Magyarország Egészségipar program, melynek húzóága az egészségturizmus. A további 6 programnak
(Zöldgazdaság-fejlesztés, Otthonteremtés, Vállalkozásfejlesztés, Tudomány-innováció,
Foglalkoztatás-fejlesztés, Közlekedésfejlesztés) is vannak turisztikai kapcsolódásai.
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A Gyógyító Magyarország – Egészségipar program a jövő kormányzati fejlesztés és
támogatáspolitika kiemelt prioritása, a lehető legtágabban értelmezett fejlesztési területe a
nemzetgazdaság e szegmensének az egészségturizmustól a kiszolgáló- és háttérágazatokon, a
szolgáltatásokat megalapozó kutatásokon keresztül az egészségtudatos életmódhoz
kapcsolódó termékek előállításáig.
A program a turizmus nemzetgazdaságon belüli súlyának megkétszereződését írja elő. A
fókuszban gazdag termálvízkincsünk sokrétű hasznosítása áll, beleértve a ráépülő termékek,
szolgáltatások széleskörű gazdasági kapcsolódásait. A program azzal számol, hogy e terület
fejlesztése hozzájárul a bruttó hazai termék növekedéséhez, új munkahelyek teremtéséhez, az
elmaradott térségek felzárkóztatásához, a tudásvagyon bővüléséhez, a természeti adottságok
védelméhez, a geotermikus energia komplex hasznosításához, a magyar lakosság egészségi
állapotának javulásához. Az Egészségipari program két prioritása az egészségiparra épülő
turizmus és a termál-egészségipar.
1. Az egészségiparra épülő turizmus az alábbi három alprogramból áll:
a) egészségturizmus
b) az egészségturizmushoz kapcsolódó komplex turisztikai kínálati fejlesztés
c) turisztikai intézményrendszer fejlesztése.
a) Az egészségipar húzóágazata az egészségturizmus, két ágával; a természeti
gyógytényezőkre és az orvosi szolgáltatásokra épülő turizmussal. A korábban említettek
szerint már 10 évvel ezelőtt és a közelmúlt éveiben is hangsúlyos fejlesztési területet jelentett
hazánkban az egészségturizmus, s a továbbiakban is előnyös pozicionálási irányt képvisel. Az
erős regionális versenytársi környezet azonban összehangoltabb, tudatosabb fejlesztések
megvalósítását, a szolgáltatások komplexitását követeli meg.
A gyógyturizmus „zászlóshajója” a gyógy- és termálvízre alapozott gyógy- és wellness
turizmus, amely a megelőzés, a gyógyítás és a rehabilitáció területeire egyaránt kiterjed. A
programban megfogalmazott fejlesztési célkitűzés, hogy e turisztikai terület szempontjából
Magyarország Európa vezető hatalmává váljon. Az egyéb, nem vízbázisú gyógyhelyekre
(gyógybarlang, mofetta, klimatikus gyógyhelyek) épülő turizmusnak is jelentősek a fejlesztési
lehetőségei. A hagyományos terápiák kiegészülnek az életmód tanácsadással, holisztikus és
egyéb élményeket nyújtó termékelemekkel. Az attraktív természeti és kulturális adottságok
turisztikai hasznosításának kapcsolódása kitűnő lehetőséget ad a hazai turisztikai kínálat
további szélesítéséhez.
Az orvosi szolgáltatáson alapuló egészségturizmus bizonyos hazai területei (fogászat,
esztétikai sebészet) Európa szerte kiemelkedő vonzerőt képviselnek, elsősorban az előnyös árérték arány miatt. A vonatkozó tervek ezen szolgáltatások keresletbővítésének eszközeként a
minőségi előny elérését célozzák meg.
További szakmacsoportok fejlesztését (pl.
reumatológia, ortopédia, egyes hiánypótló kezelések) is érdemes a turisztika szolgálatába
állítani a program szerint. A külföldi keresleti piac bővítéséhez meg kell teremteni a
magánbiztosítási finanszírozás lehetőségét. Jók a perspektívák, a határon átnyúló
egészségügyi ellátás liberalizálásának megvalósulása az Európai unióban elérhető közelségbe
került.
Az egészségturisztikai fejlesztés várható eredményeként létrejön Magyarország egyedi
markáns, sajátos kínálatú gyógyturizmus profilja, regionálisan is megkülönböztethető
egészségturisztikai arculata, másfél-kétszeresére nő az orvosi szolgáltatásokra épülő
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turisztikai vendégforgalom, csökken az orvosok kivándorlási hajlandósága. Az eredmények
eléréséhez szükséges fejlesztési eszközöket (a másik két alprogrammal együtt) a 3. melléklet
foglalja össze.
b) A komplex minőségi turisztikai fejlesztés alprogram fő célja minőségi, integrált termék,
attrakció és szolgáltatásfejlesztés minden olyan területen, amely a testi és szellemi egészség
megőrzését segíti elő. A területileg differenciált irányú fejlesztések eredményeként vonzó,
versenyképes turisztikai termékkínálat jön létre, amely kiegyensúlyozottabbá teszi a
vendégforgalmat, elősegíti a tartózkodási idő és a turisztikai költések növekedését. A program
a termékfejlesztéseket a kulturális-, a vízi-, a lovas-, a kerékpáros- és az ökoturizmus
vonatkozásában irányozta elő, mintegy folytatásaként a korábbi időszak fejlesztéseinek.
További fejlesztési területként szerepel az alprogramban a gasztronómia és vendéglátás. A
megújítást egészségturisztikai szempontok és a hazai lakosság táplálkozásában az egészséges
gasztronómiai irányzat elterjedésének igénye egyaránt indokolják. Az alprogram turisztikai
fogadóképesség javítását célzó feladatokat is megfogalmaz (meglévő szálláshelyek
szolgáltatási színvonalának emelése, hiánypótló jellegű szálláshelyfejlesztés pl. az
ökoturizmus és a MICE turizmus támogatásaként. A hivatásturizmus fejlesztése a következő
években is hangsúlyos terület marad.
c) A turisztikai intézményrendszer fejlesztése képezi a harmadik alprogram tárgyát. A
fejlesztés a Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetrendszer kialakítására,
működtetésére (a 2009-ben induló folyamat folytatására) vonatkozik. Az alprogram
feladatként fogalmazza meg a teljes TDM szervezeti struktúra kiépítéséhez szükséges
keretfeltételek (ösztönző és szabályozó rendszerek) megteremtését, valamint a TDM
szervezetek információs igényeit komplexen kielégítő informatikai rendszer kiépítését.
Mindezekben az államra jelentős feladat hárul. (A TDM szervezetekkel, azok feladataival egy
későbbi fejezet foglalkozik)
2. Az Egészségipari program másik nagy prioritása a termál-egészségipar. Ez utóbbi is több
alprogramban fogalmazza meg a fejlesztés területeit, eszközeit, ezek; a geotermikus energia
egészségipari hasznosítása, a növényházi kertészet, a termál-, gyógy- és ásványvizek komplex
hasznosítása, az egészségipari kutatás - fejlesztés - innováció, egészségipari háttérágazatok.
A felsorolt területek mindegyike kapcsolódik az egészségturizmushoz, a legerősebben a
gyógyszeriparra, az orvosi műszergyártásra, a bio- és nanotechnológiára, az orvosi
kutatásokra kiterjedő K+F+I szektor. Kiemelt fejlesztési szempontként szerepelnek a gyógytényezők, elsősorban a gyógyvizek orvosi hatásainak „evidence based medicine” jellegű
klinikai vizsgálatai, melynek eredményei a legütőképesebb eszközök lehetnek a balneológiai
szolgáltatások marketingjében.
A háttérágazatokhoz sorolt oktatásfejlesztés szerves tartozéka az Egészségipari programnak.
A megcélzott fejlesztések elsősorban a termál egészségipari szektor humánerőforrására
vonatkoznak, itt a legnagyobb a lemaradás, elsősorban a K+F+I-hez igazodó specializált
képzések területén. Az egészségturizmus munkaerő-piaci helyzetéről készült tanulmány
feltárta e területhez kapcsolódó oktatás gyengeségeit, erősségeit és sok hasznos javaslatot
fogalmazott meg a fejlesztés szükséges tennivalóiról. (Ruszkó-Vizi, 2011). További
fejlesztési területet képeznek az egészségiparhoz tartozó szakmai szerveződésű (gyógyszolgáltatási, gyógytermék és egészség-gasztronómiai) térségi klaszterek. A hálózatépítést az
állam egy tőkealap létrehozásával, továbbá egy klaszter-organizációs állami szervezet
kialakításával kívánja támogatni.
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Az Új Széchenyi Terv meghirdetését követően kerültek nyilvánosságra operatív programok
keretében a 2011-1013 közötti időszakra elkészített akciótervek (http://www.nfu.hu/). 20112013 közötti időszakban közel 2000 milliárd forint uniós forrás áll hazánk rendelkezésére. A
turisztikai fejlesztéseket a 7 ROP akciótervei tartalmazzák. Szinte minden régió széles
kiterjedésben irányozta elő a turisztikai kínálati portfólió fejlesztését (egészségturisztikai-,
természeti és kulturális értékeken alapuló-, tájegységekre jellemző ökoturisztikai
szolgáltatások). Kiemelt szempont a klaszter jellegű együttműködéssel megvalósuló minőségi
fejlesztés, valamint a régió turisztikai intézményrendszerének TDM szemléletű megújítása. A
többi operatív programban – így a
Közlekedés, Végrehajtás, Környezet- Energia,
Gazdaságfejlesztés Operatív Programokban - is érintett a turizmus. Az akciótervek kiemelt
projektjei,
pályázatai
az
ÚSZT
hét
kitörési
pontjához
illeszkednek
(http://ujszechenyiterv.gov.hu/palyazatok/).
Az ÚSzT szellemében újította meg a Magyar Turizmus Zrt az „Új vizeken” elnevezésű 2011es marketingtervét (http://itthon.hu/szakmaioldalak/ ). A nemzeti marketingszervezet kiemelt
feladata a márkaépítés, az ország-márkázás fókuszában az egészségturizmus áll, e termék
alapját képező felszín alatti vízkincseink képviselik a magyar ország-márka megkülönböztető
jegyeit. A szervezet a marketingkommunikáció mellett az értékesítés-ösztönzésre is ráerősít,
kiemelten a MICE turizmus területén. Ennek eszközeivel, vásárok, szakmai utak,
workshopok, roadshow-k, sajtó tanulmányutak szervezésével kívánja elérni a hivatásturistaforgalom 5 %-os növekedését.
A 2005-ben útjára indított Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia érvényességi ideje 2013-ig
tart. A turizmust irányító szervezetektől származó információk szerint készül az új, 2020-ig
tartó stratégia, melynek tervezete valószínűleg 2011 második félévében publikussá válik.
6.3.3. Törvénykezés, jogszabályalkotás, irányelvek a turizmus területén
A turizmusra vonatkozó jelenleg hatályos belföldi joganyag széttagolt, többszintű, és
különböző jogágba tartozó. A szabályozás törvény, kormányrendelet, kormányhatározat,
miniszteri rendelet útján történik. Turizmust érintő rendelkezéseket több törvény is tartalmaz.
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény adja meg a turisztikai tevékenység
fogalmi meghatározását, az éves költségvetési törvények teremetik meg a turizmus állami
támogatásának gazdasági alapjait, példaként említhető az évente változó mértékű (6-9 milliárd
Ft) Turisztikai Célelőirányzat. A turizmussal kapcsolatos önkormányzati feladatokról a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezik. Törvényi alapúak a turizmus
szempontjából fontos egyes jogintézmények, mint pl. az idegenforgalmi adó, az üdülési
csekk-rendszer57, illetve a Széchenyi Pihenőkártya a költségvetéshez való kapcsolódás okán.
Az egyes turisztikai tevékenységekre különböző alacsonyabb szintű jogszabályok vannak
érvényben. Néhány fontosabb turisztikai jogszabály:
Ki és beutazási szabályok:
- A külföldre utazásról (törvény és kormány rendelet, 1998)
- A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról..( törvény és
Kormányrendelet, 2007)
Turisztikai szolgáltató tevékenység
- Az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről (kormányrendelet, 1996)
57

Információk szerint egy idő után kivezetésre kerül a rendszerből.
106

- A vendéglátó-ipari üzletek osztályba sorolására, valamint ártájékoztatására (miniszteri
rendelet, 1998)
- A kereskedelemről (törvény, 2005)
- Az utazási szerződésről (kormányrendelet, 2008)
- A lovas szolgáltató tevékenységről (kormányrendelet, 2008)
- A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételeiről (kormányrendelet, 2009)
- Az idegenvezetői tevékenységről (kormányrendelet 2009.)
Szervezeti intézményrendszer
- Regionális Idegenforgalmi Bizottságok és munkaszervezeteik feladatairól (miniszteri
rendelet, 1998)
Fogyasztóvédelem
- Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (törvény, 2008)
Egy-egy részterületre vonatkozóan viszonylag nagyszámú jogszabály működik, a turizmus
legalapvetőbb kérdései esetén - mint pl. az állam feladatai, az irányítás és szervezeti rendszer,
a forrásbiztosítás mechanizmusa, az ágazatközi összehangolások követelménye - azonban
csak részleges szabályozás van érvényben. Mindez már korábban felvetette a törvényi
szabályozás szükségességét nemzetközi szinten (UNWTO, EU), hazánkban pedig jelen
évtized közepén. A turizmus törvény megalkotása az alábbi általános célokat valósítja meg:
- Hosszú távú keretfeltételek megteremtése a turizmus szereplői számára, biztosítva a
stabilitást és a kiszámíthatóságot, növelve a turizmus presztízsét, elismertségét.
- A turizmussal kapcsolatos feladatok, felelősségi szintek egyértelmű megadása.
- A turizmus céltudatos fenntartható fejlesztéséhez szükséges feltételek kialakítása.
- Egyéb érizmust érintő jogszabályok kereteinek rögzítése.
A célok megvalósulása érdekében - több éves munka eredményeként, széleskörű szakmai
egyeztetés mellett - készült egy törvénytervezet a turizmusról, amely 2008. tavaszán került a
kormány elé. Elfogadására a válsággal kapcsolatos parlamenti feladatok prioritása miatt a
2010-es kormányváltásig nem került sor. A turizmus irányításáért felelős személyek jelzése
szerint, reális esély van arra, hogy a törvény 2012-ben megszülessen.
6.3.4. A turizmust irányító és szervező intézményrendszer
6.3.4.1. A turisztikai folyamatok központi irányítása, szervezése
A turizmus alakításában meghatározó szerepe van az állami irányításnak, melynek
legfontosabb jelenlegi feladatai hazai viszonyok között az alábbiakban jelölhetők meg









jogszabályalkotás,
stratégiai tervezés, végrehajtás irányítása, ellenőrzés,
turizmusfejlesztési eszközök, források biztosítása, pályázati rendszer működtetése,
a turizmus központi, regionális és helyi szervezetrendszerének kialakítása,
működtetése, az alulról-felfelé kiépülő, állami és magán együttműködésen alapuló
turisztikai desztináció menedzsment rendszer kialakulásának és működésének
elősegítése,
országimázs-építés, országos vonzerő megismertetése a nemzeti turisztikai marketingtevékenység ellátásával,
kiemelt turisztikai termékek fejlesztése, szükséges infrastruktúra kialakítása, minőségi
fejlesztésének elősegítése,
érdekérvényesítés, koordináció,
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a turisztikai statisztikai mérési rendszer működtetése,
részvétel a turizmussal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben.

E feladatokat központi állami és önkormányzati intézményi egységek, az un. turizmus
irányítási rendszer látja el.
A turizmuspolitika a közhatalmi jogosítványokat gyakorló szervek (törvénykezés, jogalkotás
és végrehajtás) szintjén valósul meg. A szervezeti hierarchia csúcsán az Országgyűlés áll, és a
törvényalkotás jogánál fogva az egyik legdöntőbb befolyásoló tényező. Az Országgyűlés
törvényalkotó tevékenysége a turizmus fejlődése és a turisztikai ágazat vállalkozásainak
működése szempontjából egyaránt kiemelkedő jelentőségű. Az ágazat működésének
feltételrendszerét meghatározó törvényeket az Országgyűlés alkotja meg.
A törvénykezés, az államapparátusban végbemenő jogszabályozás akkor éri el a kitűzött célt,
ha a törvény-, rendelet-, és határozat-tervezeteket megfelelően előkészítik, széleskörű szakmai
megvitatás tárgyává teszik. E feladat elsősorban parlamenti bizottságok, és külön e célra
létrehozott országos szervek hatáskörébe tartozik, amelyek a szakmai érdekképviseleti
véleményeket is beépítik javaslataikba. A törvényalkotás vonatkozásában, húsz éves
visszatekintésben a turizmus országgyűlési albizottság (1998-ig), majd önálló bizottság
(1998-2006) szintjén jelent meg, 2006-tól a sporttal együtt szerepel Országgyűlés Sport és
Turisztikai Bizottsága elvnevezéssel.
Az országgyűlés turizmussal foglalkozó bizottságának feladatai közé tartozik a turizmus
állami irányításának felügyelete és ellenőrzése, a turisztikai szempontok érvényesítése a
jogalkotásban, turisztikai vonatkozású törvények, határozati javaslatok kezdeményezése, a
hatáskörébe tartozó törvények társadalmi és gazdasági hatásainak figyelemmel kísérése.
A turizmus állami feladatainak végrehajtását a kormány irányítja. Az optimális kormányzati
érdekérvényesítő képességnek az felel meg, ha a turizmus önálló közigazgatási szervként
működik. Ez lehet önálló minisztérium (pl. Spanyolországban), vagy egy adott, a turizmusért
(is) felelős minisztérium önállóan működő egysége. Magyar viszonyokra az utóbbi megoldás
a jellemző. Az egyes kormányciklusok alatt a turizmus országos irányítása többféle
minisztériumhoz, azon belül változó szervezeti egységek hatáskörébe tartozott, tartozik. (Az
előző kormányciklusban az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága volt
az irányító szervezet, 2010 nyarától a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdasági
államtitkárságának Turisztikai Főosztálya visel felelősséget a turizmusért.)
A kormányzati operatív tevékenység magában foglalja többek között a turizmusirányítás cél-,
eszköz- és intézményrendszerének kidolgozását, a fejlesztési stratégia, valamint a nemzeti
marketingkoncepció megalkotását, a nemzetközi turisztikai kapcsolatok fejlesztésének
elősegítését, a turizmusról szóló jogszabályok előkészítését, rendeletek megalkotását, az
ágazatközi és regionális feladatok összehangolását, a turizmus teljesítményeinek figyelemmel
kísérését.
A felelős irányító szervezet a turizmussal kapcsolatos fenti feladatok ellátásában általában
tanácsadó és döntés-előkészítő, véleményező testület segítségét veszi igénybe (korábban
Országos Idegenforgalmi Bizottság, majd Nemzeti Turisztikai Bizottság), amely egyben
egyeztető fórumot is teremt a turizmus állami irányítása és a turizmus civil szférája között. A
bizottsági munka operatív irányítási témák véleményezésére, javaslatok tételére, a belföldi és
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nemzetközi turizmus fejlődésének, társadalompolitikai hatásának értékelésére, a turizmus
nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztésére terjed ki.
Magyar turizmus Zrt.
A Magyar Fejlesztési Bank tulajdonában lévő nemzeti turisztikai marketingszervezet az
Országos Idegenforgalmi Hivatal jogutódjaként 1994-ben Magyar Turisztikai Szolgálat
néven jött létre. (A szolgálat kifejezés jól jelzi e szervezet feladatának lényegét.) A Magyar
Turizmus Zrt. tevékenységének célja, hogy elősegítse a hazai turisztikai kínálat piacra vitelét,
és ezáltal hozzájáruljon a turisztikai bevételek növeléséhez, a munkaerőpiac bővüléséhez, az
ország folyó fizetési mérlegének javulásához. Mindez érdekében az alábbi konkrét feladatokat
valósítja meg:
-

Magyarország, mint turisztikai desztináció arculatépítése (Magyarország turisztikai
márka), imázsának javítása, ismertségének növelése belföldön és külföldön.
A magyar turisztikai kínálat piacra juttatásának segítése külföldön és belföldön.
A regionális együttműködések támogatása a turizmusmarketing területén.
Promóciós és PR-tevékenység folytatása belföldön és külföldön.
Turisztikai információ, adatok és elemzések biztosítása a turisták, potenciális utazók,
döntéshozók, a belföldi és külföldi szakma számára.

Feladatait marketingtervek alapján végzi. A korábbi és a 2011-es terv dokumentumai
letölthetők a szervezet honlapjáról.
A Magyar Turizmus Zrt. szervezetileg a központi egységből, a belföldi hálózatot alkotó 7
Regionális Marketing Igazgatóságból, 2 Regionális Turisztikai Projekt Irodából, és a
külföldön működő képviseleti egységekből tevődött össze. Munkájában közreműködik a
Magyar Turizmus Zrt.-vel névhasználati szerződésben álló Tourinform-hálózat is.
Az MT Zrt. szervezeti egységeként működik a Magyar Kongresszusi Iroda. Feladata a
hivatásturizmus szakma képviselete itthon és külföldön, nemzetközi szervezetekkel való
kapcsolattartás. Az iroda fő tevékenysége a MICE turizmussal kapcsolatos adatgyűjtés,
elemzés, az érdeklődők és a piaci szereplők ingyenes informálása, hazánk hivatásturisztikai
szolgáltatásait, helyszíneit bemutató kiadványok, pályázati dokumentációk készítése
(www.hcb.hu).
A térségi irodák (RMI-k, RTPI-k) fő feladata a régiók identitásnövelése, a vidék
felzárkóztatása és ismertté tétele, a régiós szolgáltatók minőségi turisztikai termékek
kialakítására és szinten tartására való ösztönzése. Kapcsolatot tartanak a helyi turisztikai
szolgáltatókkal és regionális szervezetekkel, részt vesznek a termékfejlesztésben, a
kiadványok elkészítésében, képviselik a régiót, illetve annak szolgáltatóit a belföldi és
külföldi turisztikai kiállításokon, valamint közreműködnek a regionális pályázatok
kezelésében és elbírálásában (www.itthon.hu).
A területi turizmuspolitika a főváros, a területfejlesztési törvénynek megfelelő régiók, a
megyék és a települések szintjén jutott érvényre. A ROP-okban megfogalmazott
turizmusfejlesztések pályázati rendszerben valósulnak meg a Regionális Fejlesztési Tanácsok
felelősségével, illetve a Regionális Fejlesztési Ügynökség közreműködésével. (Honlapjukon
lehet tájékozódnak a kiírt pályázatokról, pályázati feltételekről, pályázati eredményekről,
megvalósulásukról.)
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A jelenleg érvényes területfejlesztési törvény alapján létrehozott régiókat nem teljesen követik
a turisztikai régiók (pl. a Közép-Dunántúl statisztikai-tervezési régióhoz tartozó KomáromEsztergom megye két turisztikai régióhoz is tartozik, de más példát is lehetne hozni). A
turisztikai régiókban turisztikai koordinációs szervezetekként 9 Regionális Idegenforgalmi
Bizottságot (RIB) hoztak létre. A turizmus területi irányítását a fővárosi, megyei és települési
önkormányzatok végzik. Biztosítják a jogszabályok végrehajtását, kidolgozzák a területre
vonatkozó turizmusfejlesztési programot. Képviselik a turizmus érdekeit az országos,
regionális és megyei fejlesztési tanácsokban, együttműködnek a turizmussal kapcsolatos
feladatokat ellátó szak- és egyéb intézményekkel.
6.3.4.2. Desztináció menedzsment szervezetek
Fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése a turisztikai piac rendszerének átfogó,
integrált rendszerben való működtetése révén valósulhat csak meg. E működés kereteit
jelentik a 21. század turizmusában a turisztikai desztináció menedzsment (TDM)
szervezetek, amelyek összekapcsolják a desztinációban érintetteket (önkormányzatok,
vállalkozások, szakmai és civil szervezetek, lakosság). Szerveződésük önkéntes alapon
történik. Önálló, megfelelő kompetenciával, eszközökkel és szakemberekkel ellátott,
koordinációképes szervezetek, adott földrajzi térségben kialakítják és működtetik a turizmus
rendszerét (projekt-menedzsment), elősegítik a versenyképes turizmus által a desztináció
fejlődését.
A TDM szervezeteknek számos finanszírozási és működési formája ismert a fejlett
országokban, (Állami finanszírozás: Német-, Görög-, Olaszország, köz- és magánszféra
együttműködése: Franciaország, Nagy-Britannia, Dánia, többségében magánszféra általi
finanszírozás: USA, Japán. A TDM-szervezet működésének alapelvei: a felülről ösztönzött,
de alulról induló építkezés, partnerség, pénz és kompetencia a működéshez, a turizmust érintő
kérdésekbe beleszólási lehetőség. Mindehhez fontos a szakértelem, a turizmusszakmai,
gazdasági és menedzsment ismeretekben való jártasság. Helyi, térségi és térségek feletti
(nemzeti) szintekből tevődik össze a szervezeti rendszer.
Helyi desztináció menedzsment szervezetek
A turisztikai kereslethez és kínálathoz a kistérségek, illetve önkormányzatok által képviselt
lokális szint áll a legközelebb. E legkisebb közigazgatási egységek turizmusával kapcsolatos
feladatokat helyi desztinációs menedzsment szervezetek (hdmsz) végzik. Ezek kialakítása a
tagok által meghatározott szervezeti formában a megfelelő turisztikai potenciállal rendelkező
helyeken a turisztikában érintettek együttműködésével valósul meg. Fő feladatuk a helyi
turisztikai fejlesztési irányok meghatározása, az attrakciók és termékek promóciója,
információnyújtás, a szolgáltatások fejlesztése, az értékesítésben való közreműködés, a
turizmus jelenségeinek megfigyelése, különös tekintettel a turisták motivációinak és
elégedettségének felmérésére. A helyi turisztikai vállalkozások versenyképességének elérése
érdekében vezetési, szervezési, fejlesztési (pályázati) tanácsadást is végezhetnek.
Regionális desztináció menedzsment szervezetek
A fent felsorolt feladatok döntő része regionális szinten (is) jelentkezik, igazodva a konkrét
területi viszonyokhoz. Ilyenek a regionális szintű turisztikai promóció és termékfejlesztés, a
desztinációs döntéseket megalapozó kutatás-elemzés, a területi turisztikai információs
rendszer működtetése, az oktatás és továbbképzés segítése A pályázati rendszer
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vonatkozásában jóval nagyobb és konkrét feladatok hárulnak e középszintű szervezetekre, ez
magában foglalja a pályázatok kiírásában és a megvalósulás monitoringjában való
közreműködést. E feladatokat a régió turisztikai szereplőit ötvöző integrált szervezet végzi
Feladatai közé tartozik az üzletviteli segítségnyújtás, pályázati tanácsadás, információszolgáltatás a turisztikai vállalkozások számára, továbbá a hálózatépítés és együttműködés a
régió turizmusában érdekeltekkel. Az együttműködés kiterjed a térségi és helyi desztináció
menedzsment szervezetekre, a helyi hatóságokra, szakmai szervezetekre (pl. Kereskedelmi és
iparkamara), tourinform irodákra, turisztikai klaszterekre.
A regionális szint értelmezése vonatkozásában meg kell említeni, hogy az EU-s támogatású
pályázati rendszernek - az Európai Unió területi osztályozása (NUTS) második szintjének –
megfelelő hazai regionális szintet a statisztikai tervezési régiók képviselik, a regionális
turisztikai régiók száma a Balaton és a Tisza- tavi régiókkal kiegészülve 9. Ez utóbbi két
terület TDM szervezetének sajátossága, hogy irányítását tekintve regionális jellegűnek, a
kialakulás és a működés vonatkozásában helyi desztináció szervezetnek minősül, amelyben az
EU-s pályázati tevékenység interregionális megközelítést igényel.
A harmadik szintet a több régiót átfogó, térségek feletti TDM szervezetek jelentik (az EU
területi osztályozásában a NUTS I. szint). Létrejöttük feltételezi a helyi és térségi TDM
szervezetek kiépülését. Feladataik döntő mértékben megegyeznek az alsóbb szintű
szervezetekével az érintett területre vonatkozóan. A szakirodalom a nemzeti szintű szervezet
feladatai közé sorolja a különböző szintű desztinációs menedzsment szervezetek közös
akcióinak összefogását, a nemzeti szintű márkaépítést és turisztikai promóciót,
termékfejlesztést, piacépítést, a turisztikai információs rendszer működtetését, oktatási,
továbbképzési, kutatási feladatok végzését, minőségi standardok megalkotását, regionális és
nemzetközi szervezetekkel való együttműködést. A felsorolt feladatok végzése hazánkban a
Magyar Turizmus Zrt. kompetenciájába tartozik.
Ahogy erről már volt szó, hazánkban 2009-tól erősödött fel e szervezeti rendszer kiépülése.
(www.desztiníciomenedzsment.hu ).Az ÚMFT és az ÚSzT, a kapcsolódó akciótervek kiemelt
szempontként kezelték/kezelik a szervezeti rendszer kialakulásának támogatását. 2010 végéig
34 helyi és 2 regionális TDM szervezet jött létre, amelyek 2011 elején megalapították a
Magyar TDM Szövetséget. Jelentős mérföldkő ez az esemény a TDM szervezeti rendszer
fejlődésében.

111

Irodalomjegyzék
Aubert A. 2001: A turizmus és a területfejlesztés stratégiai kapcsolata Magyarországon Turizmus Bulletin
1. pp. 44-49
Bacsi Zs. 2008: A turizmus társadalmi gazdasági alapjai Előadás sorozat Pannon Egyetem GK Keszthely
(http://www.georgikon.hu/tanszekek/agrargaz/Tananyagok/bacsizs2008winter/TurTGA
Bodnár L. 2005: Az idegenforgalom hazai és nemzetközi vonatkozásai Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.
Bodnár L.2000: A turizmus földrajzi alapjai Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.
C. Kaspar – Fekete M. 2006: Turisztikai alapismeretek Távoktatási tankönyv, BGF Budapest
Czeglédi J. 2002: Idegenforgalmi ismeretek. BM Kiadó
Czifrik B. 2010: Ország márka tanács ország márka stratégia. Turizmus Trend 7. 38 old..
Dávid L. – Jancsik A. – Rátz, T. [2007) A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása
HEFOP program keretében készült tankönyv Perfekt Gazdasági Tanácsadó Oktató és Kiadó Zrt. Bp.
ECOSTAT 2009: A magyar gazdasági-társadalmi kitörési stratégia és új nemzetközi kihívások (kutatási
összefoglaló) Budapest
Európai Közösségek Bizottsága Közleménye 2007: A fenntartható és versenyképes európai
idegenforgalom menetrendje Brüsszel.2007 október COM(2007)621
Európai Közösségek Bizottsága: ”Mittelilungen der Kommission an das Europaische Parlament, den Rat,
den Europaischen Wirtschats- und Sozialausschluss ind den Ausschluss der Regionen” Brüssel, den
30.6.2010. KOM(2010)352
Európai Parlament állásfoglalása az EU új idegenforgalmi politikájáról : a partnerség erősítése az
idegenforgalomban 2007 november. Brüsszel. P6_TA(2007)0575
Európai Parlament: 2005: Alapvető iránymutatások a fenntartható európai idegenforgalomról Brüsszel.
P6_TA-PROV(2005)
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. 2006: Szociálturizmus Európában. Európai Unió Hivatalos
Lapja. Szociálturizmus.pdj.
Életstílus alapú fogyasztói szegmensek Magyarországon. 2010. Tanulmánykötet, szerkesztette: Veres
Z., Szeged
Fekete M. 2006: Hétköznapi turizmus. A turizmuselmélettől a gyakorlatig Ph.D értekezés NYME Sopron
Fülep T. 2004: Szelíd, öko- és természetjáró turizmus, az idegenvezetés és a túravezetés
összekapcsolódása. József Nádor Szakképző Iskola, Miskolc tanulmány 36 p.
Gilyán Cs. 2009: Turisztikai statisztikai indikátorok Turizmus Bulletin 1. pp. 43-44.
Hüttl A.- Probáld Á. 2002. A szatellit számla szerepe a turizmus nemzetgazdasági szerepének
meghatározásában Turizmus Bulletin .1.sz.
Jandala Cs: 2006: A fogyasztói szokások változása a turizmusban
http://www.marketing.hu/doc/Eloadasok_2006_07_05/4_jandala_csilla.pdf
Kátai A. 2010: Az Európai Unió következő tíz évre szőlő versenyképességi és foglalkoztatási stratégiája –
az Európa 2020 stratégia Európai Tükör 5. pp.79-86.
Kósi Kálmán-Baranyi Rita: A fenntartható turizmus mérése indikátormódszer alkalmazásával Turizmus
Bulletin X. évf. 2. sz. pp. 19-35.
Kovács B.– Gerlach V. 2006: A 2007-2013 közötti fejlesztések turisztikai vetülete pp: 1-11.
(turizmus_az_umftben_080428[2]pdf..
Kovács B.-Horkai N.- Michalkó G. 2006: A turizmussal összefüggő életminőség-index kidolgozásának
alapjai . Turizmus Bulletin 2.. pp. 19-26.
Kovács D. 2008: Falusi és vidéki turizmus” értelmezések a nemzetközi irodalomban Kézirat.
(miau.gau.hu/iau/60/fanclub/mfc02/2.rtf)
KSH. 2006: Magyarország Turizmus Szatellit Számlái. KSH, Budapest
KSH. 2009: Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között. KSH Budapest.
KSH 2009: Területi statisztikai információk rendszere és elérhetősége KSH Budapest
KSH. 2010 (2009, 2008, 2007, 2006): Jelentés a turizmus 2009 (2008,2007,2006,2005. évi
teljesítményéről. KSH, Budapest
Lengyel M 2004: A turizmus általános elmélete KIT Kft. Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai
112

Szolgáltatások Főiskolája, Budapest
Magyar Kongresszusi Iroda. 2009: A magyarországi rendezvénypiac Turizmus Bulletin 2. pp. 58-62.
Magyar Turizmus Kutató Csoport 2009: A magyar lakosság utazási szokásai Turizmus Bulletin 2. pp. 3-22
Magyar Turizmus Zrt Piac- és Termékelemzési Irodája 2006. A turizmus trendjei Európában. 4. sz. 66.
Magyar Turizmus Zrt -Xellum Kft. 2008:A magyarországi MICE turizmus Turizmus Bulletin 2. pp.33-44
Magyar Turizmus Zrt. Piac és Termékelemzési Irodája 2006. Magyarország imázsa a GMI Nation Brands
Index alapján. Turizmus Bulletin 4. pp. 28-33.
Magyar Turizmus Zrt Marketingterv www.itthon.hu MTRt_marketingterv_20114[1].pdf
Magyar Turizmus Zrt. 2009: A regionális marketingigazgatóságok és a külképviseletek marketingtervei
www. itthon.hu
Michalkó, G. 1999: A városi turizmus: MTA FKI, Budapest.
Morvainé – Probald Á. 2008: A turizmus és vendéglátás, közösségi étkeztetés munka-helyteremtő
képességének lehetőségei. KSH. Budapest
Mundruczó Gyné-Pulay Gy.-Tököli L. 2010 :A támogatott turisztikai beruházások helyi és térségi szintű
hatékonyságának vizsgálata Turizmus Bulletin 4. pp. 53-60
Nemzetgazdasági Minisztérium: 2011: Új Széchenyi Terv http://ujszechenyiterv.gov.hu/
Nemzeti Turizmusfejlesztési stratégia 2005-2007 http://www.mth.gov.hu
Pap Z. 2008: Európai Turizmus Fórum – a keresleti trendek változása jegyében (Konferencia beszámoló
Bordeaux,) Turizmus bulletin 2. pp. 69-70.
Puczkó L.1999: Turizmus és környezet Ph.D értekezés Budapest
Rácz T. 1999: A turizmus társadalmi kulturális hatásai Ph.D értekezés Budapest
Ruszkó Á.-Vizi I.2010: Az egészségturisztikai munkaerőpiac helyzete Turizmus Bulletin 4. pp. 44-53
Sulyok J. 2006: A turisztikai imázs Turizmus Bulletin 4. pp.55-63.
Sulyok J. Kiss K. 2005: A desztinációs menedzsment szervezetek működése és a desztinációs
menedzsment trendjei Turizmus Bulletin 2. pp. 36-42.
Sulyok J. 2008: A szegmentáció, mint a turisztikai marketing sikertényezője.
Turizmus Bulletin 4. pp.46-54
Sütő A. 2007: A turizmus területi hatásai. Falu Város Régió 4.sz. pp.36-45.
Szlávik J.-Füle M. Pálvölgyi T. 2004: A fenntarthatósági indikátorok használatának szempontjai a KÉP
kialakítása és működtetése során. Környezetállapot Értékelési Program Munkacsoport tanulmánya
Tasnádi J. 2006: A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon. Vállalkozások Európában MKIK.
Budapest
Turizmus Globális Etikai Kódexe. Turizmus Bulletin 1999/4.
Vargáné – Gáthy 2005: A: A turizmus kérdései az Európai Unió tagországainak nemzeti fenntartható
fejlődési stratégiáiban Debreceni Egyetem. AVA kongresszus
Vécsei D. 2006: Az új turisztikai számbavétel hatása és alkalmazhatósága Turizmus Bulletin 3. pp. 44-50.
World Travel&Tourism Council 2010: Travel&Tourism economic impact. Executive Summary
(http://.wttc.org/bin/pdf/original_pdf_file/2010_exec_summary_final.pdf)
WTO. 2005: A turizmus jövőjére vonatkozó prognózis „ Fehér Könyv”
www.mth.gov/hu/feher_konyv_magyarul[2].doc.)
WTO International Tourism 2010: Multi-speed recovery
http:www.turizmus.com/docs/unwto_barometer.doc
www. oib.gov.hu/docs/egeszsegturizmus_strategia.pdf
2009: Kulturális turizmus fejlesztési stratégia 2009-2013 Budai és Barta Kft. Bp.
www.bm.gov.hu/web/portal.nsf/dokumentumtar/
2007: Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia Budapest Aquaprofit Rt.
2008: Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia. Pannon Egyetem Turizmus Tanszék és Aquaprofit Zrt.
2008. www.mth.gov.hu okoturizmus_strategia[2].pdf
2009: Magyar Turizmus Zrt. Termék Csoport. Lovas turizmus termékfejlesztési stratégia www.itthon.hu
2010. Kerékpáros turizmus fejlesztési stratégiája Econo Consult Kft. (ktfs_2009_vegl[1]pdf.)
2010. Ifjúsági turizmus fejlesztési stratégiája Pannon Egyetem Turizmus Tanszék
http://www.bm.gov.hu/web/portal.nfs/dokumentar/
113

1. Melléklet
A Nemzeti Turizmusfejlesztési stratégia (2005-2013) átfogó és sarkalatos céljai58
I. . Emberközpontú és hosszútávon jövedelmező fejlődés
1. A turizmus versenyképességének növelése (a piaci pozícióra ható tényezők
optimalizálása, jövedelmezőség javítása, a közgazdasági szabályozórendszer - adók és
járulékok – módosítása)
2. A turizmus életminőségre gyakorolt hatásának optimalizálása. (Széles rétegek
részesedjenek a turizmus előnyeiből, a kulturális örökségek, és a természeti környezet
megőrzése mellett.)
II. Turistafogadás feltételeinek javítása
1. Elérhetőség javítása, közlekedésfejlesztés. (Közúthálózat, parkolók korszerűsítése,
turistabuszok elhelyezése, kerékpárút-hálózat fejlesztése, a vasúti közlekedés
színvonalának javítása, infrastruktúrafejlesztés a légi közlekedésben és a vízi utak
mentén.)
2. A piaci igényeknek megfelelő szálláshelykínálat, vendéglátás. (Szállásfejlesztés a
magasabb kategória felé, egységes minősítési rendszer, fűtés-hűtésrendszer
korszerűsítése, ifjúsági és turistaszállások megújítása, falusi, vízparti szálláshelyek
létesítése, éttermi láncok az utak mentén, magyar éttermi hálózat kialakítása.)
3. A turisták komfortérzetének javítása. (Kiegészítő szolgáltatások, közszolgáltatások
fejlesztése, az információhoz jutás minőségének javítása.)
II. Attrakció fejlesztés
1. Termékfejlesztés.
Nemzeti szintű prioritások (egészségturizmus, örökségturizmus - kulturális,
világörökség, nemzeti parkok, gasztronómia, rendezvények -, kongresszusturizmus)
Regionális szintű prioritások (kastélyok, várak, múzeumok, történelmi városok,
népi hagyományok, vallási- és ökoturizmus, golfturizmus stb.)
2. Találmányok hasznosítása, innovációk ösztönzése.
3. Vonzerőleltár elkészítése.
4. Vonzerőhöz kapcsolódó információszolgáltatás javítása. (Komplex turisztikai
tájékoztatórendszer, látogatóközpontok és jelzőtábla rendszer kialakítása. e-turizmus
fejlesztése, turisztikai kártyarendszer kialakítása.)
5. Kiemelt desztinációk fejlesztése;
Budapest (építészeti értékek, fürdőváros arculat, kongresszus- és kulturálisturizmus),
Balaton (üdülőhely, rendezvények,egészség-, vitorlás, kulturális-, konferenciaturizmus, háttértelepülések turisztikai fejlesztése, ökoturizmus.)
6. Egyéb kiemelt célterületek meghatározása (pl. Vértes, Dunakanyar, Tiszta-tó, nemzeti
parkok, világörökségi helyszínek, történelmi városközpontok, fesztiválok.)
IV. Emberi erőforrás fejlesztés
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1. Oktatás, képzés. (Iskolarendszerű képzés piaci igényekhez igazítása, széleskörű nyelvi
képzés, egyetemi és PhD szintű turizmus-képzés, OKJ-s szakképzés és a szakirányú
továbbképzés korszerűsítése)
2. Stabil foglalkozási környezet kialakítása (A turizmus munkaerőpiaci helyzetének
erősítése.)
3. Családi vállalkozások elterjesztése, aktív fellépés a tisztességtelen vállalkozások ellen.
(Ágazati párbeszéd.)
4. Szemléletformálás. (A turizmus jobb megítélése, helyi adottságok tudatosítása,
érdekeltség erősítése, viselkedési kódex alkalmazása.)
V. Hatékony működési rendszer kialakítása
1. Új turisztikai intézményrendszer kialakítása (Helyi, regionális és nemzeti
desztinációfejlesztés)
2. Helyi desztináció menedzsment szervezet kialakítása (Önkéntes, alulról jövő
szerveződések ösztönzése)
3. Regionális intézményrendszer átalakítása (A tervezési-statisztikai régióknak megfelelő
területi rendszer hatékonyabban éri el az EU-s fejlesztési forrásokat)
4. Hatékony központi turisztikai intézményrendszer kialakítása (Szolgáltató és átlátható
államigazgatás, korszerű nemzeti turizmuspolitika, kiemelt fejlesztések, turizmus
törvény megalkotása)
5. Partnerség (Párbeszéd a szakmával, együttműködések fokozása, hálózatok, klaszterek
kialakítása, ágazatközi egyeztetések.)
VI. Horizontális célok
1. Élménylánc kialakítása (Elő kell segíteni, hogy az öt pillér vonatkozásában a
desztinációt felkereső turistákat ért hatások, benyomások élmények láncolatává
álljanak össze.)
2. Fenntarthatóság megvalósítása a turizmus egészére kiterjedően. (A minőség
kultúrájának megteremtése, minél szélesebb körű elterjesztése és fenntartása a
turisztikai vállalkozások körében, védjegyrendszer kialakításával, működtetésével. A
magasabb színvonal szolgáltatást nyújtó vállalkozások pozitív megkülönböztetése:
Magyar Turizmus Minőségi Díj. teherbíró-képességi vizsgálatok)
3. Esélyegyenlőség megvalósítása (Szociálturizmus kiterjesztése, a szociálisan
rászorulók és a segítséggel élők turisztikai fogyasztásának támogatása.)
4. Határon átnyúló turizmusfejlesztés (Rokonlátogatások ösztönzése, EU-s támogatási
források elérésének elősegítése.)
5. Fejlesztendő piaci szegmens: ifjúsági turizmus (Gyermek és fiatalkori turizmus
proiritása minden pillérben, ismeretbővítésre, környezettudatosságra,
természetszeretetre való ösztönzés.)
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2. Melléklet
Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia akció terveinek főbb területei
2007-2008-es időszak















A turisztikai vállalkozások számára kedvező gazdasági intézkedések, az adóterhelések
folyamatos vizsgálata,
elemzések készítése a szabályozókhoz kapcsolódó módosítások alátámasztására,
a turizmus életminőség indexének kidolgozása,
termékfejlesztési koncepciók, stratégiák készítése (egészség-, öko-, kulturális-, lovas-,
kerékpár- és ifjúsági turizmus),
vonzerőleltár elkészítése, módszertan és adatbázis,
látogatóközpont kialakítása Budapesten,
kiemelt turisztikai célterületek meghatározása, kiválasztás, stratégiák kidolgozása,
Ferihegy és 2-3 vidéki reptér fejlesztése,
szálláshely-fejlesztés ösztönzése,
összefüggő országos kerékpárút létrehozása,
a Duna turizmusba történő bevonása, Tisza, Dráva nemzetközi úttá nyilvánítása,
átfogó kutatások a munkaerőpiacról,
a desztináció menedzsment rendszer bevezetésének előkészítése,
turizmustörvény elkészítése, kormány elé terjesztése.

2009-2010-es időszak











Kedvezményes ÁFA kulcs, közterhek csökkentése a turisztikai vállalkozói körben,
intézkedések az életminőség-index országos, illetve desztináció szintű mérésére,
kulturális és az ifjúsági turizmus termékfejlesztési stratégia elkészítése,
látogatóközpont kialakítása a Szépművészeti Múzeumban és a Budai Várban,
nagy befogadóképességű kongresszusi központ létesítése a fővárosban,
vonzerőleltár adatbázis létrehozása,
NETA adatbázis kialakítása,
„Kerékpáros Magyarország” program turisztikai információs rendszerének kialakítása.
turisztikai ismereteket tartalmazó fakultatív tantárgyi program kidolgozása az
általános oskola felső tagozatos tanulói számára,
a regionális desztinációs menedzsment szervezetek működési feltételeinek kialakítása.
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3. MELLÉKLET
Az Egészségiparra épülő turizmus prioritás fejlesztésének eszközei, a megvalósulás
támogatásának elemei az Új Széchényi Tervben


















Az egészségturisztikai arculat kialakítása tudatos márkaépítéssel, országos szinten
egységes szemléletben, regionális és helyi szinten tematizált és célcsoport-orientált
egyedi kínálati profilok meghatározásával.
A „vízbázisú” gyógy- és wellness turizmus fejlesztése a létesítmények komplex
szolgáltatási rendszerének kialakításával, elsősorban a piaci alapon finanszírozott
egészségügyi szolgáltatáskínálat bővítésével.
Egyéb gyógyhelyek fejlesztése választékos programkínálattal, tematizált élményszolgáltatásokkal, saját arculattal, magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásokkal és
választékos turisztikai kínálattal rendelkező gyógyhelyek kialakításával.
Fürdő-desztinációk, attrakciók és települések fejlesztése új gyógyászati funkciók
kialakításával, gyógy- és termálfürdők fogadóképességének javítása bővítésekkel,
rekonstrukciókkal, új kínálati trendeket kielégítő szálláshelyek létesítésével.
Az orvosi szolgáltatásokra épülő egészségturizmus fejlesztése orvosi szolgáltatásokon
alapuló turisztikai szolgáltató központok kialakításával, az egészségügyi kapacitások
bővítésével, nagy értékű diagnosztikai-, terápiás-, rehabilitációs beavatkozásokhoz
szükséges infrastruktúra kialakításával, a piacszerzési tevékenység megerősítésével.
Gyógytérségek – gyógyászati szolgáltatások minőségbiztosítása, a gyógyhelyek
minősítésének aktualizálása, új minősítési rendszerek kidolgozása, alkalmazása.
Hivatalos statisztikai adatgyűjtés az egészségturizmus minden szegmenséről, az
egészségturisztikai szolgáltatók forgalmáról.
A kulturális turizmus fejlesztése érdekében a kulturális turisztikai attrakciók élmény
termékké alakítása, minden egyéb turisztikai termékben való megjelenítése, keresletnövelés a kulturális identitás erősítésével, ajándéktárgyak termékkörének kialakítása.
A vízi turizmus fejlesztése kikötőhálózat kiépítésével (kisebb vízi járművek kikötői,
nemzetközi színvonalú jachtkikötők, közforgalmi hajózási kikötők, hajóállomások),
vízitúra-bázisok összekapcsolása a térség kerékpáros úthálózatával.
A lovas turizmus fejlesztése a lovaglási lehetőségek bővítésével (túra-, terep-, vadász-,
terápiás lovaglás stb.), az iskolás- és az időskorúak bekapcsolásával, minőségi
védjegyrendszer kidolgozásával, célzott marketingtevékenységgel.
A kerékpáros turizmus fejlesztése az útvonalak és a hozzákapcsolódó infrastruktúra
vonatkozásában, kerékpáros attrakciók, desztinációk kialakítása, más turizmusághoz
való kapcsolása (pl. vízi-, öko-, egészségturizmus stb.), népszerűsítés.
Az ökoturizmus fejlesztése a látogatóközpontok, az aktív természetjárás, a természetmegfigyelés turisztikai infrastruktúrájának kialakításával, falusi- és speciális ökoszálláshelyek, vendéglátóhelyek fejlesztése.
A grasztronómia és vendéglátás megújítása a korszerű táplálkozási igények
kiszolgálása, az egyediség, a magyar gasztronómiai jellegzetességek, a garantált
minőségi alapanyagok, a hungarikumok, a konyhatechnológiai - műszaki fejlesztések
jegyében.
A turisztikai fogadóképesség javítása a szálláshelyek differenciált fejlesztésével (üzleti
célú szálláshelyek), nagy befogadóképességű kongresszusi helyszín létrehozása
Budapesten.
A turisztikai intézményrendszer fejlesztése a helyi és térségi TDM szervezetek
kialakításának támogatásával, a szervezeteket kiszolgáló informatikai rendszer
megteremtésével.
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