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Bevezetés 
 
PhD tanulmányaimat 2000-ben kezdtem a Miskolci Egyetem, Regionális Gazdaságtan 
Tanszékének munkatársaként. Kutatómunkám elsı éveiben, témavezetım irányításával „A 
magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben” c. OM-
00516/2001 sz. NKFP projekt keretében (elsısorban Észak-magyarországi régiót érintı) 
területfejlesztési dokumentumok vizsgálatával, összehasonlító elemzésével, értékelésével 
foglalkoztam. Megismerkedtem a területfejlesztés fogalmaival, folyamataival, 
intézményrendszerével. Publikációim jelentek meg a mőködıtıke befektetések regionális 
hatásainak, a kistérségek fejlıdésének, fejlesztésének témakörében. Kutatási eredményeimet 
az oktatásban is hasznosítottam, 2001-tıl részt vettem a „Regionális gazdaságtan” tantárgy 
gyakorlati tananyagának fejlesztésében.  
Munkám során arra a megállapításra jutottam, hogy a tervezési dokumentumok túlnyomó 
többsége kiemelten kezeli a turizmus fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, még olyan 
területek esetében is, amelyek valószínőleg nem számíthatnak jelentısebb számú turista 
érdeklıdésére. 
Megfogalmazódott bennem a kérdés: van-e realitása annak, hogy a települések, térségek 
vezetıi szinte minden esetben prioritásként kezelik a turizmus fejlesztését, ill. egyes 
(elsısorban rendkívül elmaradott) térségek a fölemelkedés (egyetlen) lehetıségeként 
tekintenek a turizmusra. 
Véleményem szerint az összes térség egészen biztosan nem rendelkezik olyan (potenciális) 
turisztikai kínálattal, amely jelentıs mértékő pozitív hatásokat eredményezhet. Mindez nem 
azt jelenti, hogy egy jó elképzelés, egy elkötelezett szakember, szervezet, vállalkozás, vagy 
önkormányzat nem változtathat alapvetıen egy (szőkebb) térség (vagy település) turisztikai 
pozícióin, azonban a turizmus növekedési esélyeinek megismeréséhez mindenképpen fel kell 
tárni a rendelkezésre álló, ill. potenciális sikertényezıket. 
Figyelmem 2005-tıl kezdıdıen a turizmus térségi folyamatainak megismerésére, 
összefüggéseinek feltérképezésére irányult. A turisztikai témában írt elsı publikációim az 
Észak-magyarországi régió, valamint a régió megyéinek turisztikai folyamatainak bemutatását 
szolgálták. 
2005-tıl 2008-ig az Európa-tanulmányok szak posztgraduális hallgatóinak „Idegenforgalom 
az Európai Unióban” c. tantárgyat oktattam, ugyanezen címen oktatási segédletem jelent meg 
2005-ben. 
2006-ban az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével 
megvalósult „Európai Kulturális Turizmus Hálózat” c. projekt keretében Walesben 
tanulmányúton vettem részt. A „Walesi Turizmusfejlesztési Ügynökség” munkája 
egyértelmővé tette számomra, hogy a turizmus tudományos megismerésen alapuló fejlesztése 
eredményesebb, a hazánkban sajnos még mind a mai napig gyakori, „megérzéseken” alapuló, 
kizárólag a turizmus pozitív hatásaira koncentráló tervezéshez képest. 
2007-tıl a Terület- és településfejlesztési menedzser szak hallgatóinak „Turizmus a 
területfejlesztésben”, ill. a Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak „Turisztika gazdaságtana” 
c. tantárgyakat oktatom. Ugyanebben az évben az Intézet „Hálózatban Könnyebb” c. projektje 
keretében elkészült „Hálózat és klaszterszervezési gyakorlatok-turizmus” c. jegyzetem. 
2007 és 2008 között témavezetım szakmai irányítása mellett, alprojekt vezetıként részt 
vettem a DEPURE2 Interreg IIIC projektben. A projekt célja a klaszterpolitika helyzetének, 
lehetıségeinek meghatározása és elemzése volt az Észak-magyarországi régióban a turizmus 
(valamint a területfejlesztés, környezetgazdálkodás) területén. A projekt nagymértékben 
támaszkodott a területi adatbázisok segítségével elérhetı információkra. 
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A területfejlesztéssel, turizmussal, területi elemzésekkel kapcsolatos kutatómunkám 
eredményeit több tantárgyam tananyagának fejlesztéséhez is felhasználtam (pl. „Regionális és 
környezeti elemzési módszerek I.”, „Turizmus a területfejlesztésben”). 
 
„A turizmus a legjelentısebb külkereskedelmi kategóriák egyike. Az üzemanyagok, vegyipari 
és jármőipari termékek után, forgalma negyedik a világon. 2008-ban a nemzetközi turizmus 
1,1 billió dollár jövedelmet termelt a világ országaiban. Számos fejlıdı országban az export 
legnagyobb hányada a turizmusból származik” (World Tourism Organization 2009 2. old.). 
„A közvetlen és közvetett turizmus szektor a magyar nemzetgazdaság bruttó hozzáadott 
értékének 8,76%-át termelte meg 2002-ben, az országos alkalmazotti létszám 12 %-a 328 ezer 
fı számára biztosítva munkahelyet” (Adler J. - Akar L. - Petz R. 2004 4. old.).  
„A turizmus folyamatos növekedést mutat, leszámítva néhány, gazdasági és politikai 
válságnak tulajdonítható rövidebb idıszakot” (Mester T. 2003 39. old.). 
„A turizmus gazdasági, társadalmi, környezeti hatásai a világ számos térségében jelentısek, a 
térségi gazdaságokban betöltött jellemzıen pozitív szerepe elvitathatatlan” (Stynes D. J. 2000 
1. old). 
A fenti idézetekhez hasonló megállapításokkal gyakran találkozhatunk a témakörrel 
foglalkozó szakirodalmak bevezetı soraiban. A turizmus „növekvı”, „fejlıdı”, „jelentıs”, 
„dinamikus”, „pozitív” jelzıinek térben differenciált megjelenítésére az esetek többségében 
már nem kerül sor. 
 
Disszertációmban a turizmus térségi folyamatainak összefüggéseit vizsgálom. Kutatómunkám 
elsısorban az alábbi kérdések megválaszolására irányul: 

 

• Milyen turisztikai területi diszparitások jellemzik hazánkat és az Észak-
magyarországi régiót? 

• A turisztikai kínálaton túl milyen tényezıkkel magyarázható a települések/térségek 
vendégforgalma? 

• Összhangban vannak-e a turizmust érintı tervdokumentumok célkitőzései a 
térségek lehetıségeivel? Azok alkalmasak-e az érintettek munkájának 
orientációjára? 

Az értekezés négy fejezetbıl épül fel: 

Az elsı fejezetben a releváns szakirodalom segítségével összefoglalom a turizmus 
fogalmának, modelljeinek fejlıdését, azok területi vonatkozásait, valamint disszertációban 
használt módszerek vonatkozó kérdéseit. 
A második fejezet a turizmus területi diszparitásainak megismerésére irányul fajlagos (térségi 
összehasonlításokra alkalmas), ill. idısoros (az 1990-2007-es idıszakra vonatkozó) adatok 
alapján. Meghatározom azokat a településeket/kistérségeket, amelyekben a turizmus jelentıs 
gazdasági hatásokat eredményezhet. Bemutatom az Észak-magyarországi régió megyéinek 
turisztikai fejlıdését. 
A harmadik fejezetben shift-share elemzések segítségével bemutatom a belföldi, ill. a külföldi 
vendégforgalom alakulásának különbségeit. A 2000-es évhez viszonyítva, a 2007-es év adatai 
alapján megvizsgálom a szálláshely-kínálat szerkezetében bekövetkezett változásokat, a 
régiók, megyék, valamint az Észak-magyarországi régió kistérségeinek esetében. Lehatárolom 
azokat a periférikus (gazdaságilag hátrányos helyzető) kistérségeket, amelyek képesek voltak 
a régiós átlagot meghaladó vendégforgalom növekedést felmutatni. 
A negyedik fejezetben a 2007-es adatok alapján, a turizmus kínálatát, a jövedelmek, az egyéni 
és társadalmi aktivitást, a fogyasztást, a jólétet, a szociális helyzetet bemutató 24 indikátor, ill. 
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az ezekbıl fıkomponens elemzés segítségével elıállított faktorok sajátértékeinek 
felhasználásával, lineáris regressziós modellek segítségével elkülönítem a turizmus 
növekedésének tényezıit, értelmezem az országos, ill. a régiós eredmények közötti 
különbségeket. Tipizálom az Észak-magyarországi régió kistérségeit, jellemzıiket összevetem 
a turizmus-, ill. területfejlesztési dokumentumokban megfogalmazott célokkal, prioritásokkal, 
majd javaslatokat teszek azok kistérség-specifikus finomítására. 
 

A kutatás elsı részében az empirikus vizsgálatok eredményeként megfogalmaztam 
munkahipotéziseimet, amelyeket az alábbiakban ismertetem: 

 

• (H1) Feltételezésem szerint, hazánk vendégforgalma a települések/kistérségek szők 
körére koncentrálódik, a települések/kistérségek többségében nincs jelentıs gazdasági 
hatása a turizmusnak. 

• (H2) Az Észak-magyarországi régió megyéinek turisztikai teljesítményében (a 
turisztikai kereslet és kínálat mutatószámainak alapján) jelentıs különbségek vannak. 
Bizonyítani kívánom, hogy a megyék turizmusa egymástól eltérı pályán mozog. 

• (H3) Vizsgálataim kezdetén feltételeztem, hogy markáns különbségek vannak a 
belföldi és külföldi vendégforgalom térségi jellemzıiben. Bizonyítani kívánom, hogy 
a belföldi, ill. a külföldi turizmus dinamikáját meghatározó tényezık elkülönült 
vizsgálata a térségi turisztikai folyamatok jobb megértését teszi lehetıvé. 

• (H4) Feltételezésem szerint hazánkban jelentıs eltérések vannak a vendégforgalom 
szálláshely-kategóriák szerinti megoszlásában. Bizonyítani kívánom, hogy az 
országosan megfigyelhetı, a magasabb szálláshely-kategóriák irányába történı 
elmozdulás elsısorban a fıvárosban, ill. az ország néhány megyéjében tapasztalható. 

• (H5) Feltételeztem, hogy periférikus (gazdaságilag hátrányos helyzető) térségekben is 
lehet kiemelkedı turisztikai teljesítményváltozás (átlagot meghaladó vendégforgalom, 
szállásférıhely növekedés). Bizonyítani kívánom, hogy az Észak-magyarországi 
régióban vannak olyan gazdaságilag elmaradott térségek, amelyek átlagot meghaladó 
vendégforgalom növekedést mutattak. 

• (H6) Feltételeztem, hogy a turisztikai kínálat (kereskedelmi szállásférıhelyek, 
vendéglátóhelyek, szolgáltatók) mellett más tényezık is szignifikánsan befolyásolják a 
vendégforgalom alakulását. Bizonyítani kívánom, hogy gazdasági-, jóléti-, szociális 
tényezık, valamint a települések/térségek szolgáltatásokkal való ellátottsága hatással 
van a turisztikai teljesítményekre. 

• (H7) A turizmusfejlesztés (kedvezı) hatásai alig kimutathatók kistérségi szinten, az 
utóbbi évek turisztikai fejlesztései ellenére a kistérségek relatív pozíciói alig változtak 
2000 és 2007 között. 

• (H8) A turizmusfejlesztés kistérségi tervdokumentumaiban megfogalmazott fejlesztési 
elképzelések gyakran túlzottan általánosak. Bizonyítani kívánom, hogy a kistérségi 
turisztikai koncepciók, stratégiák, valamint azok céljai, prioritásai jelenlegi 
formájukban kevéssé orientálják a (potenciális) érintettek munkáját. 

• (H9): Feltételeztem, hogy az Észak-magyarországi régió kistérségeinek többsége 
jelentıs külföldi vendégforgalom-csökkenést könyvelhetett el az utóbbi években. 
Bizonyítani kívánom, hogy kistérségi szinten nem kap kellı figyelmet a külföldi 
vendégek számának növelése. 
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1. Elmélettörténeti elızmények  

1.1. A turizmus értelmezésének dilemmái a XX. század elsı felétıl 
napjainkig 
 
Napjainkban a turizmus egyre nagyobb figyelmet kap a tudományos kutatások világában, 
köszönhetı ez elsısorban a gazdaságban betöltött szerepének, foglalkoztatási hatásainak 
(Morley C. 1990 3. old.; Demunter C. 2008 1. old.). Szakirodalma a II. világháborút követıen 
indult fejlıdésnek, amelynek dinamikája különösen a XX. század második felében gyorsult 
fel a tudományos igényő turisztikai szakfolyóiratok megjelenésének köszönhetıen (Cooper C. 
- Fletcher J. - Gilbert D. - Wanhill S. 1993 2. old.; Eadington W. - Smith V. 1995 1. old.). 
A XX. század utolsó évtizedeiben, a világ felsıoktatási intézményeiben sorra létesültek a 
turizmus kutatásával foglalkozó tanszékek és intézetek, amelyek kutatási irányai erısen 
kötıdtek(nek) az anyaintézmények jellemzı tudományterületeihez (szociológia, pszichológia, 
marketing, földrajz, közgazdaságtudomány). Mindegyik tudományterület hozzátett valamit a 
turizmuskutatás fejlıdéséhez, azonban mind a mai napig nem jött létre az érintett 
tudományterületek turizmusra vonatkozó szintézise (Walton J. K. 2009 783. old.). 
A turizmus és turista fogalmának pontos meghatározása rendkívül nehéz feladat, hiszen 
különbözı személyek, csoportok egészen eltérı jelentést tulajdonítanak ezeknek a szavaknak 
(William F. T. 2005 8. old.). 
A turizmus fogalma, története elsısorban a nyugati kultúra eseményein alapszik, alapvetıen 
figyelmen kívül hagyva az európai kultúra hatókörén túli régiókat (Towner J. 1995 339. old.). 
A turizmussal kapcsolatos gyakran használt fogalmak pl. „turizmus”, „turista” definiálásakor 
közel sincs egyetértés, a különbözı definíciók erısen utalnak használójuk tudományos 
hátterére (Franklin A. - Crang M. 2001 7. old.). A mai napig sincs egyetértés a turista 
fogalmának meghatározásakor. Sokszor az idegenforgalomban tevékenykedık is eltérı 
értelmezéseket használnak, annak ellenére, hogy az Idegenforgalmi Világszervezet (World 
Tourism Organization) 1994-es definíciója általánosan elfogadottá vált. 
Ilyen körülmények között nehéz helyzetben vannak azok, akik a turizmus tervezésével 
foglalkoznak, hiszen a fejlesztéseket hátráltatják az alapvetı koncepcionális különbségek, ill. 
az ezekbıl származó, az egyes tudományterületek által használt adatbázisok eltérései, 
hiányosságai (William F. T. 2005 8. old.; Cooper C. - Fletcher J. - Gilbert D. - Wanhill S. 
1993 3. old.). 
Ogilvie 1933-as, a turizmust gazdasági szempontok alapján vizsgáló tanulmányában még azt 
írta: bár szükség lenne rá, mégsem létezik kifejezés angol nyelven annak a jelenségnek a 
leírására, melynek során valaki úgy hagyja el otthonát vagy hazáját, hogy egy meghatározott 
idı után oda visszatér. Annak ellenére, hogy Ogilvie kijelenti, hogy a turista és turizmus egyre 
szélesebb körben használatos fogalmai „leginkább arra valók, hogy néhányan alátámasszák 
jelentéktelen szervezeteik mőködését”, saját maga is kísérletet tesz azok definiálására.  
Ogilvie turista definíciója: 

„turisták mindazon személyek, aki két feltételnek eleget tesznek: egy évnél 
kevesebb ideig tartózkodnak otthonuktól távol, valamint távollétük alatt olyan 
pénzt költenek el látogatásuk helyszínén, amit máshol kerestek” (Ogilvie F. W. 
1933 24. old.) 

Ogilvie az elsı feltétel segítségével az emigránsokat kívánta elkülöníteni a turistáktól olyan 
módon, hogy meghatároz egy maximális idıtartamot a turizmusban történı részvételre. A 
második feltétel alkalmazása erısen kötıdik a szerzı tudományos hátteréhez. Közgazdászként 
a turizmus koncepciójának megalkotásakor abból indult ki, hogy a turizmus lényegében 
export, amely a turista személyéhez kötıdik. Míg az elsı feltétel alkalmazása széles körben 
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elfogadottá vált tudományos körökben, addig a második feltételt más tudományterületek 
mővelıi kevésbé tartják/tartották fontosnak. Ogilvie „turista” definíciója nem tekinthetı 
teljesnek, mivel bizonyos csoportok, pl. gyógyulni vágyó páciensek, terepgyakorlaton részt 
vevı tudományos kutatók, vagy megszálló csapatok is turisták lehetnének a definíció alapján.  
A Tudományos Szakértık Egyesülete /Association of Scientific Expert/ által használt, a II. 
Világháború elıtti idıkbıl származó definíció szerint  

„a turizmus azon kapcsolatok és jelenségek összessége, amelyek nem a helyi 
lakosság utazásával és tartózkodásával kapcsolatosak, feltéve, hogy nem 
telepednek le, ill. nem folytatnak jövedelemszerzéssel kapcsolatos 
tevékenységet” (Burkart A. J. - Medlik S. 1981 45.old).  

A „Szakértık” definíciója lényegében Ogilvie értelmezésének átfogalmazása kevésbé pontos 
kifejezésekkel. Ez a megközelítés kiváló példája annak, hogy a turizmus fogalmát lényegében 
olyan módón határozzák meg, hogy a turisták mit csinálnak, mit nem tehetnek. Ilyen módon 
világosan elkülöníthetıek azok a tevékenységek, cselekedetek, termékek, szolgáltatások, 
amelyek a turizmushoz kapcsolódnak, azoktól, amelyek inkább a helyi lakossághoz köthetık 
(pl. étterembe nem csak a turisták járnak). Ezen értelmezés szerint a turizmus kínálata 
gyakran a kereslet segítségével kerül meghatározásra, ami kevéssé jellemzı más ágazatok 
esetében (Bodnár L. 2005 242. old.). 
Burkart és Medlik a turisták négy fontos jellemzıjét határozták meg. Értelmezésükben a 
turisták: 

• hajlandóak utazni azért, hogy különbözı desztinációkat meglátogassanak, 
• utazásuk célja eltér lakó-, és munkahelyüktıl, az általuk végzett tevékenységek mások, 

mint a fogadó lakosság tevékenységei, 
• néhány napon, vagy hónapon belül vissza kívánnak térni lakóhelyükre, így távollétük 

idıleges és rövid idıtartamú, 
• utazásuknak nem célja a letelepedés, ill. a késıbbi munkavállalás. 

A szerzık a második kitétel segítségével kísérletet tesznek a turisták valamint a „többiek” 
megkülönböztetésére.  
A fentebb vázolt megközelítés legnagyobb problémája, hogy különösen a statisztikusok 
szemével nézve nehéz megkülönböztetni, melyek tartoznak a turizmussal kapcsolatos 
tevékenységek körébe. 
1974-bıl, a neves szociológustól, Cohentıl származik a következı turista definíció.  

„A turista saját akaratából, ideiglenes jelleggel utazik, utazása relatíve hosszú 
és nem ismétlıdı jellegő, melynek során az öröm forrásait az újdonságok, ill. 
változás jelentik” (Cohen E. 1974 535. old.).  

Cohen felismerte, hogy a turizmus koncepciója nem teljesen világos, nem pontosan 
körülhatároltak a turizmusban résztvevık, ill. az abból kimaradók csoportjai. Értelmezése 
révén a turisták hét jellemzıjét határozhatjuk meg, amelyek segítségével 
megkülönböztethetıek azoktól, akik a turizmusban nem vesznek részt. A turista  

• utazása ideiglenes jellegő (így a turisták megkülönböztethetıek pl. az állandóan 
vándorló nomád népektıl), 

• a turista saját akaratából utazik (nem kényszeríti senki), 
• utazása oda-vissza utat jelent (a migránsok utazása egyirányú), 
• relatíve hosszú (nem látogató vagy kiránduló), 
• nem ismétlıdı (pl. az üdülıtulajdonosok útjai), 
• nem maga az utazás a cél (pl. üzleti utak, vagy zarándoklat), 
• a fı vonzerı az újdonság és a változás iránti igény (nem például a tanulás). 

Pearce (1985) kiterjesztette Cohen elképzeléseit és összesen 15 jellemzıjét határozta meg a 
turistáknak. Pearce ahelyett, hogy definíciót alkotott volna egyszerően megkérdezett száz 
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embert, 20 korábban már jól körülhatárolt, a turistákat jellemzı tényezırıl. Pearce újszerő 
megközelítése révén jól körül tudta határolni a turista jellegzetességeit. 
Cohen és Pearce megközelítéseinek közös eleme, hogy a turisták örömszerzés céljából 
utaznak, és utazásuk lényegében a pihenést és rekreációt szolgálja. Cohen definíciója számos 
támadási felületet hordozott magában. A definíció az utazás hosszúságára (relatíve hosszú), 
rendszerességére, ill. az újdonság, mint motiváló tényezıre vonatkozó kritériumainak 
köszönhetıen számos utazást nem tekint a turizmus körébe illınek, amelyeket más 
megközelítések a turizmushoz tartozónak tekintenek. A változás, ill. az újdonság iránti vágy, 
mint az örömszerzés forrása túlzottan szőkítı értelmezés. Így a barátok, rokonok 
meglátogatása nem tartozik a turizmus körébe. Cohen megkülönbözteti a turista, a kiránduló, 
és túrázó fogalmait aszerint, hogy honnan származik a pénz, amit elköltenek. A gyakorlatban 
nehéz megkülönböztetni, hogy a bevételek mely része származik a turistáktól, és mely része a 
helyiektıl. A rendszerességgel kapcsolatos feltétel vizsgálata is hasonló nehézségekbe ütközik 
annak pontos definiálása nélkül. Cohen definícióját kissé módosítva a turista  

„saját akaratából, ideiglenes jelleggel utazó személy, aki az örömszerzés 
forrásaként tekint relatíve hosszú és nem ismétlıdı jellegő utazására.” 
(Morley C. 1990 5. old.)  

A definíció hiányossága, hogy nem foglalkozik a turizmusban elköltött pénz származási 
helyével, továbbá erısen egyén központú, így használatával nehézkessé válik a turizmus 
folyamatainak számszerősítése.  
A turizmus definiálásának harmadik irányvonalát azok a szervezetek fogalmazták meg, 
amelyek turisták számának meghatározásával foglalkoztak. A Népszövetség Statisztikus 
Szakértıinek Bizottsága által 1937-ben ajánlott turista definícióját használta fel az OECD 
Turisztikai Bizottsága. 1968-ban az ENSZ Statisztikai Bizottsága elfogadta az International 
Union of Official Travel Organizations (a Turizmus Világszervezete - WTO elıdje) által 
javasolt 1963-ban Rómában született definíciót, amelyet némi finomhangolást követıen a 
Turizmus Világszervezete /WTO/ is használ. A definíció alkotási folyamat során született 
meg a nemzetközi látogató fogalma:  

„a nemzetközi látogató olyan személy, aki a lakhelyétıl eltérı országba 
utazik, az utazás célja eltér azon tevékenységektıl, amelyekért a meglátogatott 
országban díjazás jár, és egy évnél rövidebb ideig tartózkodik külföldön.” 
(www.unwto.org, 2009-04-21) 

Ezen definíció a látogatók két kategóriáját különbözteti meg. A nemzetközi turista egy 
vendégéjszakánál hosszabb idıt tölt külföldön, utazásának célja 

• kikapcsolódás, nyaralás, kultúra, sport, barátok, rokonok látogatása, 
• szakmai: találkozó, kiküldetés, üzlet, 
• egyéb: tanulmányok, egészségi okok, zarándoklat. 

A nemzetközi kiránduló olyan nemzetközi látogató,  
• aki egyetlen egy vendégéjszakát sem tölt a fogadó országban.  

A belföldi látogató/turista/kiránduló definíciói lényegében hasonló módon kerültek 
meghatározásra. 
Egyes kutatók szerint a belföldi/külföldi turisták/turizmus elkülönítése nem minden esetben 
célszerő, hiszen azok hasonló (gazdasági) hatásokat eredményeznek, azzal a különbséggel, 
hogy a külföldi turizmus „láthatatlan exportként” „új pénzt” hoz a gazdaságba, míg a belföldi 
turizmus a már rendelkezésre álló jövedelmek egyfajta redisztribúcióját jelenti. Meg kell 
jegyezni azonban, hogy a belföldi turizmus is pénzbeáramlást jelent a fogadó régiók számára 
(Archer B. - C. Cooper – Ruhanen L. 2005 82. old.). A pénzbeáramláson túl napjainkban a 
külföldi turizmusra egyre többen, mint a térségek fejlesztésének lehetséges forrásaira 
tekintenek (Brohman J. 1996 52. old).  
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A WTO Ogilvie definícióján alapuló megfogalmazása képes különbséget tenni a turisták, ill. a 
kirándulók csoportja között. A WTO által elfogadott, ill. a korábban hasonló elvek alapján 
összeállított definíciók alkalmasak arra, hogy egyértelmően számszerősíthetıek legyenek a 
turista, ill. kiránduló kategóriák adatai akár nemzetközi összehasonlítások esetében is (1.1. 
ábra). 
 

1.1. ábra: A turizmusban részvevı személyek kategóriái 

 
Forrás: Goeldner C. R. - Brent-Richie. J. 2005 11. old. 

 
A turista ezen meghatározása (olyan személy, aki 24 óránál több idıt tölt távol otthonától) 
lényegében kényelmi okokra vezethetı vissza. Ezáltal könnyő a turisták megkülönböztetése 
más csoportoktól, bár ez a megközelítés sok esetben kizár olyanokat, akik ténylegesen 
turistának tekinthetık (pl. egy miniállamot meglátogató az országban mindössze néhány órát 
tartózkodó utazók), miközben turistának jelöl meg olyan személyeket, akik egyes kutatók 
szerint (pl. az üzleti utakon résztvevık) nem azok (Hampton A. 1989 33. old).  
Seekings 1989-es „A turizmus tényezıi” c. munkájában kiemeli, hogy a mindennapi 
szóhasználaton túl a turisztikai ipar szereplıi is elsısorban azokat tekintik turistáknak, akik 
szabadságuk ideje alatt utaznak (Seekings J. 1989 60. old.).  
A WTO és a Cohen-féle megközelítések között elsısorban az üzleti utakon résztvevık, a 
sportolók, ill. a zarándokutakon résztvevık esetében van különbség. A WTO definíciója jól 
számszerősíthetıvé teszi az egyes kategóriákat, még azon az áron is, hogy olyan csoportokat 
is turistáknak tekint, akik a közvélemény, ill. turisztikai szakma szereplıi által sem igazán 
tekinthetıek annak. Meg kell azonban említenünk azt is, hogy ezek a turistának nem 
tekinthetı csoportok lényegében ugyanazokat a szolgáltatásokat veszik igénybe, mint a 
turisták. A turizmus, mint ágazat szempontjából tehát indokolható a turista fogalom ilyen 
irányú bıvítése.  
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A turista fogalmának változatos megközelítései a turizmus definícióiban is nyomon 
követhetık. Mathieson és Wall szerint a turizmus fogalma alatt  

„a lakó és munkahelytıl eltérı helyváltoztatást, a turisták által végzett 
tevékenységeket, ill. turisták igényeit kielégítı szolgáltatásokat értjük 
(Mathieson A. - Wall G. 1982 35. old.). 

Ez a definíciós megközelítés lényegében abból indul ki, hogy a turizmus tevékenységek, az 
utazás, vendéglátás és kikapcsolódás összessége.  
Ryan definíciójában a turizmust kutatási területként emelte ki. 

„A turizmus a szállások, valamint a turisták igényeit kiszolgáló szolgáltatások 
keresletének és kínálatának, valamint az ezekkel kapcsolatos kiadások, 
jövedelmek, és munkahelyteremtés tanulmányozása” (Ryan C. 1991 5. old.). 

Ryan definíciója a turizmus gazdasági és üzleti jellegét emeli ki. Több a fenti definíciókhoz 
hasonló, elsısorban a turizmus pénzügyi folyamataira koncentráló megközelítéssel 
találkozhatunk a turizmus szakirodalmában.  
A pénzben mérhetı hatásokon túl egyes kutatók törekedtek a turizmus pszichológiai 
aspektusainak beépítésére. Ryan továbbfejlesztett megközelítésében a turizmus: 

„mindazon tényezık összessége, amelyek során az emberek az új helyek és 
helyzetek megismerésére irányuló pszichológiai szükségleteik kielégítésére 
irányulnak, úgy, hogy nem kényszerülnek munkavégzésre, valamint 
mindennapi életük mintáinak követésére” (Ryan C. 1991 7. old.).  

Ryan definíciójának hiányossága, hogy a turizmust kizárólag a turisták tevékenységein 
keresztül értelmezi, és eltekint a turizmus fogadó közösségekre gyakorolt hatásairól. Goeldner 
és Brent-Ritchie „Turizmus: Alapelvek, praktikák, és filozófiák” c. könyvében  

„a turizmus azon jelenségek és kapcsolatok összessége, amelyek a turisták, 
turisztikai szolgáltatók, a vendéglátó területek kormányzati szervei és 
lakossága közötti interakciók révén jönnek létre a turisták és más látogatók 
vendégül látása során” (Goeldner C. R. - Brent-Richie J. 2005 6. old.). 

Definíciójuk további pontosítása lehetséges a környezeti szempontok figyelembevételével. 
„A turizmus azon jelenségek és kapcsolatok összessége, amelyek a turistákat 
küldı és fogadó régiók, turisztikai szolgáltatók, kormányzati szervek, 
közösségek és a környezet közötti interakciók révén jönnek létre” (Tribe J. 
1997 641. old.). 

Tribe definíciója utal a turizmus kulcstényezıire, a turistákra, az üzleti élet szereplıire, a 
kormányzati szférára, a fogadó közösségre, a környezeti tényezıkre, valamint a turistákat 
küldı területekre. 
A turizmus fogalmának pontosítására számos kísérlet irányult az utóbbi évtizedekben és 
további megközelítések is várhatók a jövıben. Ezek egyike sem tekinthet el az alábbi 
tényezık figyelembevételétıl: 

• a turisták fizikális és pszichikai igényeiket kívánják kielégíteni, és élmények 
szerzésére törekednek, 

• a termékeket és szolgáltatásokat elıállító üzleti szféra: a vállalkozások számára a 
turizmus profitszerzési lehetıségeket biztosít, a turisták igényeinek kielégítésén 
keresztül, 

• a politikusok a turizmusra, mint a gazdaság fejlıdésének egyik lehetıségére 
tekintenek, 

• a térség vállalkozásai és lakossága számára jövedelmeket,  
• a nemzetközi turizmus az ország számára devizabevételeket biztosít,  
• hozzájárul a költségvetési bevételekhez,  
• a kormányzati szféra fontos szereplıje a turizmus fejlesztésének, népszerősítésének, 
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• a helyi lakosok elsısorban a turizmus kulturális és munkahelytereméssel kapcsolatos 
hatásait tartják számon, a helyi közösségekre gyakorolt hatások egyaránt lehetnek 
kedvezıek és kedvezıtlenek. A turizmus megítélése e hatások egyenlegébıl vezethetı 
le mind egyéni mind közösségi szinten. 

A turizmus fogalmának egyik (talán legelfogadottabb) definíciója a WTO és az 
Interparlamentáris Unió 1989-ben elfogadott Hágai Nyilatkozata, mely szerint: 

„a turizmus magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyen kívüli 
minden szabad helyváltoztatását, valamint az azokból eredı szükségletek 
kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat” (Lengyel M. 2005 79. old.). 

A WTO definíciója leginkább Mathieson és Wall, valamint Ryan elképzeléseihez hasonlít, 
nem érintve a kormányzati szférát, valamint a fogadó közösséget. Ebbıl a megközelítésbıl 
származik a némileg szőkítı statisztikai célú megközelítés, mely szerint  

„a szokásos környezetükbıl szabadidı eltöltése, üzleti vagy egyéb célból más 
helyre utazó, és ott kevesebb, mint egy évig tartózkodó személyek 
tevékenysége” (Lengyel M. 2005 79. old.), 

azaz a turizmus lényegében a turisták tevékenységeinek összessége. A definíció, miközben 
statisztikai szempontból jól kezelhetı kategóriákat jelöl ki, eltekint a turistákon kívüli 
tényezıktıl. 
A turizmus és turista fogalmaival kapcsolatos vita távolról sem tekinthetı lezártnak. A Cohen 
és Pearce, az emberek viselkedésén, szociológiai, pszichológiai jellemzıin alapuló 
megközelítései tovább élnek. Az irányvonalukat képviselı kutatók továbbra is kiállnak 
amellett, hogy a WTO, valamint Ogilvie megfogalmazásai nem alkalmasak a turisták teljes 
körének lehatárolására. 
A turizmussal kapcsolatos egységes definíciók megfogalmazására irányuló kísérletek több 
évtizedes múltra tekintenek vissza, mégis a mai napig nem sikerült azokat olyan módon 
definiálni, hogy az összes érintett tudományterület számára elfogadható lenne. Az egymás 
mellett használt, gyakran koncepcionálisan eltérı értelmezések használata a továbbiakban is 
gondot fog okozni, különösen a több diszciplínát érintı témakörök esetében. 
Vigyáznunk kell továbbá arra is, hogy a használt fogalmak ne váljanak elavulttá, hiszen a 
turizmus egy állandóan megújuló, változásban lévı folyamatként is értelmezhetı (Edensor T. 
2000 333. old.). 
 

1.2. A turizmus társadalmi, gazdasági összefüggéseit feltáró 
modellek 
 
A definíciós kérdéseken túl a turizmussal foglalkozó kutatók nagy figyelmet szentel(tek)nek a 
turizmussal kapcsolatos elképzelések, folyamatok, jellemzık modellekbe illesztésére. Az 
elmúlt évtizedekben számos koncepcionális elképzelés fogalmazódott meg a turizmus 
folyamatainak, szereplıinek, a szereplık közötti kapcsolatok leírására. Az elkészült modellek 
(a turizmus definícióhoz hasonlóan) egyértelmően tükrözik készítıik tudományos hátterét. 
A turizmussal kapcsolatos modelleket alapvetıen két csoportba sorolhatjuk. Az elsı csoportba 
a turizmus átfogó, folyamatainak, szereplıinek minél teljesebb körét magába foglaló, a 
másodikba a tér és idı dimenzióját is beépítı modellek tartoznak. 
 

1.2.1. A turizmus általános modelljei 
 
A turizmussal kapcsolatos modellek nélkülözhetetlen elemei a turisták és az utazás. A 
turizmus komplexitásából adódóan, egy ún. „Egyéb tényezı” kategóriájának használata is 
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szükségessé válhat, mivel a turizmus indirekt módon hatással van a közszférára, a 
közösségekre, nemzetek, térségek gazdaságára, ill. az állampolgárokra. Sessa 1989-es „A 
turizmus karaktere” c. írásában már ezt a hármas megközelítést használja. Pearce 1979-es 
modellje, Miossec „a turizmus terének dinamikája” c. megközelítésén alapul, amely az üdülés 
helyszíne, a közlekedés, a turisták magatartása, a fogadó térségek lakosságának, valamint 
döntéshozóinak attitődjei, döntései szerint dimenzionálta a turizmus rendszerét. A modell a 
dimenziók jellemzıinek változásait az idı függvényében értelmezi (1.1. táblázat). 
 

1.1. táblázat: A turizmus modellje Paerce értelmezésében Miossec alapján 

Fázisok Az üdülés helyszíne Közlekedés A turisták 
magatartása 

A fogadó térségek 
lakosságának 

valamint 
döntéshozóinak 

attitődjei és 
döntései. 

1. A távolság korlátozza az 
üdülıhelyek kialakulását. 

A térségeket az 
elkülönülés jellemzi. 

Az érdeklıdés és 
ismeretek teljes 

hiánya. 

Ábrándozás vagy 
elutasítás. 

2. Létrejönnek az elsı 
üdülıhelyek. 

A turisták célirányosan 
utaznak. 

A térség általános 
jellegő észlelése. 

Megfigyelés. 

3. Az üdülıhelyek száma 
megsokszorozódik. 

Az üdülıhelyek között 
létrejönnek a 

közlekedési útvonalak. 

Helyek és 
útvonalak észlelése 

a térségben. 

Az infrastruktúra 
célirányos 
fejlesztése. 

4. 

Megindul az üdülıhelyek 
önszervezıdése. Az 

üdülıhelyek elkezdenek 
specializálódni, és 

hierarchiába rendezıdni. 

Általánossá válnak a 
körutak. 

Térbeli verseny és 
elkülönülés. 

Elkülönülés és a 
sikeres területek 

példáinak átvétele. 

5. 

Teles körővé válik a 
specializáció, és 

egyértelmővé válnak az 
alá- és felérendeltségi 

viszonyok. 

Az üdülıhelyek közötti 
kapcsolatok intenzitása 

eléri a maximumot. 

Az észlelt térség 
teljes 

diverzifikációja. 
Jellegzetes turista 

típusok 
megjelenése. 
A területek 

helyettesíthetık, 
telítettek, 

megjelennek a 
válság jelei. 

Totális turizmus 
vagy tudatos 

turizmusfejlesztés a 
környezeti 

szempontok 
figyelembevételével. 

Forrás: Pearce D. G. 1981 260. old. 
 
Mathieson és Wall 1982-es, a turizmus gazdasági, fizikai és társadalmi hatásaival foglalkozó 
könyvében a turizmus három alapvetı elemét különbözteti meg. Az utazás, mint dinamikus 
tényezı, az adott helyen tartózkodás, mint statikus tényezı, és minden, amit az elıbb felsorolt 
két dimenzió okozhat a harmadik tényezı, azaz a hatások (Mathieson A. - Wall G. 1982 
65.old.). Némi újragondolást követıen ez a három tényezı keresletnek, kínálatnak és 
hatásoknak nevezhetı (1.2. táblázat). 
A turisták keresletét az egyéni jellemzık, motivációk, ill. a pszichológiai tényezık 
determinálják, az utazás helyszínének megválasztása, az célterület jellemzıi, a tervezett 
tevékenységek ezek együttesének következményei. 
A kereslet alakulására jelentıs hatással vannak az útiköltségek, az árszínvonal, a turisztikai 
attrakciók jellemzıi, valamint az üdülıhelyek marketingje. 
A közszféra intézményei közvetlenül és közvetve hatnak a keresletre. A helyi lakosság 
vendégszeretete, a fogadó térségek fejlettsége szintén keresletet meghatározó tényezık. 
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A kínálatot a turisták szemszögébıl nézve az utazás idıtartama, a szálláshelyek 
kihasználtsága, az elégedettségi szintek, a visszatérési hajlandóság, ill. a pénzköltés mértéke 
jelentik. A turisták igényeinek változásait a kínálat többnyire gyorsan követi, de egyúttal be is 
korlátozhatja a kereslet mértékét. A kereslet kínálatbefolyásoló szerepét mindenképp ki kell 
emelni, hiszen a turisták elvárásai meghatározzák a kínálat szerkezetét (Tasnádi J. 2006a 113. 
old.). 
 

1.2. táblázat: A turizmus modellje Mathieson és Wall megfogalmazásában 
 Turisták Utazás Egyéb tényezık 

Kereslet 
• Egyéni jellemzık 
• Motivációk 
• Pszichológiai tényezık 

• Árak 
• Útiköltség 
• Promóció és marketing 
• Attrakciók 

• Kormányzati politika 
• Társadalom és kultúra 
• Technológia 
• Társadalmi légkör 
• Politikusok 
• Társadalmi tendenciák 
• Gazdasági tendenciák 

Kínálat 

• Az utazás idıtartama 
• Tevékenységek 
• Bánásmód 
• Elégedettség 
• Pénzköltés 

• Erıforrások: 
• természeti, 
• épített, 
• kulturális. 

• Turisztikai szolgáltatások: 
• étkeztetés, 
• közlekedés, 
• fogadtatás, 
• szállásadás, 
• szórakozás, 
• vendéglátás. 

• Infrastruktúra: 
• utak, 
• csatornahálózat, 
• elektromos hálózat, 
• rendırség, 
• repülıterek stb.. 

• Kommunikáció 
• Gazdaság, kereskedelem 
• Társadalom 

Hatások 
• Élmény 
• Tudás 
• Szórakozás 

• Jövedelem 
• Az erıforrások kopása, 

elértéktelenedése 
• Befektetések 

• Környezeti 
• Gazdasági 
• Fizikai 

Forrás: Morley C. 1990 6. old. 
 
A turisztikai kínálat fontos jellemzıje, hogy a turisták sohasem egyetlen szolgáltatást vesznek 
igénybe, hanem szolgáltatáscsomagot, így elégedettségük az élmények egyfajta 
összesítésének köszönhetıen jön létre (Kaspar C. - Fekete M. 2002 68. old.). 
A turisztikai kínálat két csoportja különíthetı el. Az eredeti kínálat azokat az összetevıket 
tartalmazza, amelyek nem közvetlenül a turizmus igényeinek kielégítésére irányulnak, 
azonban vonzerejük orientálja a turizmus fejlıdését. A származtatott kínálat azokat a 
szolgáltatásokat jelenti, amelyeket a turisztikai felhasználás szempontjából készenlétben 
tartanak (Krippendorf J. 1980, 22. old., Kaspar C. - Fekete M. 2002 65. old.). 
A turizmus hatásai a turizmusban közvetlenül vagy közvetve érintettek jövedelmében, 
befektetéseiben, ill. az erıforrások használatában, elhasználódásában jelennek meg. Érdemes 
kiemelni a turizmus gazdasági, társadalmi és fizikai hatásait, amelyek jól elkülöníthetı 
vizsgálati területeket jelölnek ki a kutatók számára. A felvázolt modell érdeme, hogy 
megnevezi és rendszerezi a turizmussal kapcsolatos legfontosabb fogalmakat, tényezıket. 
Számos turizmussal kapcsolatos kutatás az utazással és az „egyéb tényezıkkel” kapcsolatos 
hatásokra koncentrál. A modell a turistákra gyakorolt egyedi hatások vizsgálatát is kutatási 
területként határozza meg. 
Sajnos a turizmus hatásainak mérése a szakirodalomban fellelhetı minták szőkössége, a 
modellek hiányosságai, a hatások komplexitása, sokszor egymásnak ellentmondó kutatási 
célok, valamint a hosszú távon is megbízható adatbázisok hiánya miatt számos nehézségbe 
ütközik (Butler R. W. 1993 140.old). 
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Culpan 1987-es cikkében a nemzetközi turizmus modell megfogalmazására tesz kísérletet, 
amelyben a kereslet kategóriája mellett megjelenik a marketing, mint a turisták keresletének 
kielégítését segítı tényezı. Választása nem véletlen, tükrözi a szerzı tudományos hátterét, aki 
a marketingnek különös jelentıséget tulajdonít, annak keresletteremtı és keresletnövelı 
hatásai miatt. Culpan olyan modellt kívánt létrehozni, amely kellıen nyitott, a tényezık 
egymással kölcsönhatásban és környezetükkel szoros kapcsolatban állnak. 
Az elmúlt évtizedekben több marketing központú modell is készült. Mill és Morrison 1985-ös 
modelljét a „Turizmus rendszere” névvel illette (1.2. ábra). A turizmus négy fı komponense: 
a piac, utazás, desztináció, és marketing.  
A modell marketingszemlélető, a turizmusban zajló folyamatokat a turista szemszögébıl 
vizsgálja, akiknek a keresletét a fogyasztói magatartásra irányuló kutatások segítségével 
prognosztizálja. A korábbi modellek utazási kategóriája alatt Mill és Morrison az utazás 
folyamatát, ill. a választott közlekedési eszközöket értik, miközben értelmezésük szerint a 
kínálat, ill. a turizmus-politika a desztináció mint győjtıfogalom részei (Mill R. C. - Morrison 
A. M. 1985 83. old.). 
 

1.2. ábra: „A turizmus rendszere” 

Piac

A fogyasztói magatartás alapú 
megközelítés szerint a kereslet

behatárolja a kínálatot 
és a fogyasztói döntéseket.

Marketing

A kereslet és a kínálat 
közötti kapcsolat 

létrehozása

Desztináció

A turisztikai tevékenységek 
kutatása, tervezése, 

szabályozása, 
fejlesztése, és kiszolgálása. 

Utazás

A piaci szegmensek, 
az utazás folyamata, 

a választott közlekedési eszköz.

A piacok elérése

Az utazás értékesítéseAz utazás iránti igény

Az utazási döntés

Piac

A fogyasztói magatartás alapú 
megközelítés szerint a kereslet

behatárolja a kínálatot 
és a fogyasztói döntéseket.

Marketing

A kereslet és a kínálat 
közötti kapcsolat 

létrehozása

Desztináció

A turisztikai tevékenységek 
kutatása, tervezése, 

szabályozása, 
fejlesztése, és kiszolgálása. 

Utazás

A piaci szegmensek, 
az utazás folyamata, 

a választott közlekedési eszköz.

A piacok elérése

Az utazás értékesítéseAz utazás iránti igény

Az utazási döntés

 
Forrás: Mill R. C. – Morrison A. M. 1985 83. old. 

 
Erıteljes marketing orientációról tanúskodik „Az utazási döntés modellje”, amely szintén a 
turisták szempontjából mutatja be a turizmus folyamatait (1.3. ábra). Az utazók, ill. a 
turisztikai szektor szereplıi közötti kapcsolatot a körfolyamat minden állomásán a marketing 
teremti meg. 
Bár Mill és Morrison rendszernek nevezte modelljét, az nehezen tekinthetı annak, hiszen 
lényegében egy lineáris megközelítés. Vitathatóan azt állítják, hogy minden turizmussal 
kapcsolatos folyamat valamiféle piac része. A modell mégis segíthet a turizmussal foglalkozó 
szakemberek munkájában, hiszen láthatóvá teszi a turizmus piaci folyamatait. 
Jafari modelljében a turizmust egyfajta körfolyamatként értelmezi: a hétköznapi (a küldı 
területek) és a nem-hétköznapi (turisztikai desztinációk) területek közötti áramlásokra 
koncentrál. A turisták hétköznapi életritmusa nem-hétköznapivá válik az utazás idıtartamára, 
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majd visszatérésükkor ismét felveszik a mindennapi életükre jellemzı szokásaikat. A szerzı 
véleménye szerint nem szabad elfeledkezni a turistákra gyakorolt hatásoktól sem. 
 

1.3. ábra: Az utazási döntés modellje 

Igény
pihenés

kikapcsolódás

Döntés Döntés 
megerısítése megerısítése 

vagy elutasításavagy elutasítása

Emlékek
fotók, videók,

ajándékok

Visszautazás
átutazás

megszállás
Üdülés Utazás

Marketing Döntés

Keresés
Szándék

Üdülés
de hol?

Elégedettség vizsgálat
költségelemzés

Kiegészítı 
információk
Programok

Kiegészítı 
információk
Programok

Alapinformációk

Ajánlatok

 
Forrás: Puczkó L. - Rátz T. 2002 35. old. 

 
Egészen eltérı Goeldner és Brent-Richie a turizmust jelenségként értelmezı modelljének 
koncepciója, melynek központjában a turista áll (1.4. ábra). A turisták igényeinek magas 
szintő kielégítéséhez elengedhetetlen, hogy a közpolitika, ill. a magánszektor szereplıi 
egyaránt megértsék a turisták motivációit, tisztában legyenek az utazási döntések befolyásoló 
tényezıivel. 
A modell egyik alapvetı dimenziója a természeti erıforrások és a környezet. A desztinációk 
mindegyike rendelkezik néhány nem, vagy csak rendkívül nehezen változtatható tényezıvel 
(táj, klimatikus viszonyok, lakosság). 
Az emberi tevékenységeknek köszönhetıen jött létre az épített környezet, ami erısen utal a 
térségben élık kulturális hátterére, ami az emberek múlt, ill. jelen cselekedeteit is jelentısen 
befolyásolja. A kulturális jellemzık nehezen változtathatók a turizmusfejlesztési célok 
érdekében. 
A térségek infrastruktúrája elsısorban helyi igények kielégítését szolgálja, míg az un. 
„szuperstruktúra” kifejezetten a turisták ellátására irányuló szálláshelyeket, étkezést szolgáló 
létesítményeket, programokat jelenti (Fekete M. 2006 35. old.). Mindkettınek jelentıs a 
tıkeigénye, ebbıl következik merevségük, rugalmatlanságuk, ami ellentétben áll a turisztikai 
kereslet érzékenységével, változékonyságával (Tasnádi J. 2006a 111. old.). 
A II. világháborút követı idıszak technológiai fejlıdése alapjaiban megváltoztatta az épített 
környezetet. Az információs-technológiai fejlesztések bıvítették a turisták kommunikációs, 
ill. információs eszköztárát. Ma már nem lehet sikeres egy olyan desztináció, amelyik nem 
győjti, értelmezi, és használja hatékonyan az elérhetı turisztikai információkat. A 
globalizálódó turisztikai versenyben könnyen azonosítható turisztikai termékek és turisztikai 
desztinációkra van szükség (Horkay N. 2003a 1. old.). 
Különös figyelmet kell fordítani továbbá a közösségi szint turizmus fejlıdésére gyakorolt 
hatásaira. Több tényezı is indokolhatja az állami szerepvállalást (pl. a tıkeszegénység, a 
turizmus ágazatokat átlépı jellegébıl adódó koordinációs szükségletek, reklámozási, imázs 
építési faladatok, a környezetre, kultúrára, az egészségre kifejtett hatások) (Soproni Gy. 2004 
21. old.). A központi és helyi kormányzat, a turizmus fejlesztéséért felelıs intézményrendszer, 
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a jogi és pénzügyi környezet jelentıs mértékben befolyásolja a szolgáltatók hazai és 
nemzetközi versenyképességét (Puczkó L. - Rátz T. 2002 67. old.). Az utóbbi évtizedek 
piacnyitási, ill. deregulációs folyamatai gyors és hatékony válaszokat igényelnek, több 
országban (Olaszország, Románia, Görögország) a turizmus feladatainak koordinálására 
önálló minisztériumot hoztak létre.  

 
1.4. ábra: A turizmus jelensége: a turizmus és a turizmus menedzsment összetevıi 

 
Forrás: Goeldner C. R. – Brent-Richie. J. 2005 14. old. 

 
 „Az európai gazdasági térben a regionalizmus erısödése az állam szerepét jelentıs 
mértékben gyengíti, így pont annak a szintnek csökkennek a beavatkozási esélyei, amely a 
turizmus létfontosságú infrastruktúrájának kiépítésében és fejlesztésében meghatározó lehetne 
(Michalkó, 2002). 
A turisztikai intézményrendszer folyamatos megújulása szükséges a tervezési, szervezési 
feladatok hatékony megvalósításához. (Hjalager A-M. 2010 4. old.). Elhibázott azonban az a 
megközelítés, amely a turizmusra kizárólag, mint a jövedelemteremtés egy lehetséges 
területére tekint (Lanfant M-F. 1993 78. old.). 
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A turisztikai szektor szereplıi alatt mindenekelıtt a szállás, ill. a vendéglátás területén 
tevékenykedı vállalkozásokat értjük. Mindkét esetben ma már léteznek globális hálózattal 
rendelkezı cégek, amelyek a helyi kultúrától, szokásoktól független standard szolgáltatásokat 
nyújtanak.  
A turisztikai attrakciók szintjén is jelentıs a jól ismert cégek, „márkák” szerepe, hiszen 
mindenki számára ismertek az Uffizi, Stone Hedge, Akropolisz, Niagara stb. szavak 
fémjelezte látványosságok. 
Az alternatív turizmustípusok (kaland-, öko-, falusi-) iránti érdeklıdés jelentıs mértékben 
növekedett, a városi élet felgyorsult életritmusának, a természetközeli élmények iránti 
igények növekedésének köszönhetıen. 
Az élményszerzés egészen más lehetıségeit nyújtják az aquaparkok, tematikus vidámparkok, 
amelyek mesterséges környezetük segítségével kiemelik a turistákat a mindennapok 
megszokott ritmusából. 
A turisták elégedettségére jelentıs mértékben hat a turisztikai közvetítık, a tour operátorok, 
valamint az utazási ügynökségek munkájának minısége. 
Mindezek a tényezık nem elégségesek a vendégszeretet igencsak szubjektív tényezıje nélkül. 
A turistának éreznie kell, hogy örömmel látják, személye nem csak az árbevétel 
szempontjából fontos a turisztikai szolgáltatók számára. A turistákkal közvetlen kapcsolatba 
kerülı helyieket fel kell készíteni arra, hogy kellı tisztelettel, elızékenységgel, 
becsületességgel fogadják vendégeiket. Ösztönözni kell a lakosságot, hogy legyenek 
barátságosak és szükség esetén tájékoztassák, segítsék a térségbe érkezıket. Mindez 
alapvetıen befolyásolja a turisták elégedettségét, komfortérzetét. 
Kevésbé látványos, de a turizmus sikerét illetıen annál fontosabb szerepe van a turizmus 
tervezésével, fejlesztésével, népszerősítésével foglalkozó szervezeteknek. A „turizmus 
politika” irányítóinak tisztában kell lenniük a célcsoportok igényeivel, annak érdekében, hogy 
a megfelelı minıségő, összetételő kínálat kerüljön kialakításra. Mindezt természetesen a 
térség erıforrásaival szinkronban kell meghatározni. 
A kiváló tervezés önmagában nem elégséges, annak szisztematikus, minden részletre 
kiterjedı megvalósítása nélkül, ami szolgáltatásokban, eseményekben, programokban testesül 
meg a desztináció-menedzsment szervezetek munkájának köszönhetıen. A „desztinációk 
versenyében” csak azok a térségek lehetnek sikeresek, amelyek ismerik célpiacaik igényeit, 
tájékozottak a hazai és nemzetközi legjobb gyakorlatokat illetıen, a termékfejlesztést 
következetes pozicionálási és differenciálási stratégiával társítják (Horkay N. 2003b 1. old.). 
A turizmus fejlesztésével, szervezésével közpénzekbıl finanszírozott, ill. magán szervezetek, 
intézmények foglalkoznak nemzetközi, országos, regionális és helyi szinten (Eadington W. - 
Smith V. 1995 2. old.).  
Az idegenforgalmi hivatalok felelısek a „turizmus politika” kereteinek kialakításáért, míg a 
magánszektor jellemzıen egyesületeket hoz létre a turizmus ügyének elıremozdításáért. A 
keresleti igények magas szintő kielégítése érdekében nemzeti, regionális és közösségi szinten 
egyaránt fejleszteni kell a szolgáltatási kínálatot (Gunn, C. - Turgut W. 2002 35. old.). 
A turizmus fejlesztésének módszertana hosszú utat járt be. Míg kezdetben elsısorban a 
turisztikai szektor mőködésére, menedzsmentjére koncentráltak, a késıbbiekben nagyobb 
szerephez jutott a területfejlesztés, a térbeli kapcsolatok vizsgálata, majd a fejlesztések 
gazdasági, társadalmi, kulturális, politikai és környezeti hatásai kerültek a középpontba 
(Alipour H. 1996 368. old.). Napjainkra a turizmus fejlesztése a regionális politika egyik 
meghatározó elemévé vált, különösen a periférikus, de turisták érdeklıdésének, igényeinek 
megfelelı erıforrásokkal rendelkezı térségekben (Giaoutzi M. - Nijkamp P. 2006 52. old.). 
A modellben az állami és magán szféra szervezetei közötti hullámvonal arra utal, hogy a 
versenyképesség egyik kulcsa az érintettek szoros együttmőködése. Ennek hiányában 
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konfliktusok, széttöredezett stratégiaalkotási, és megvalósítási folyamatok várhatók 
(Bramwell B. - Sharman A. 1999 395. old.). 
A turizmus folyamatai és tevékenységei a modell egy olyan újabb dimenziója, amely egyaránt 
jellemzi annak rendszerét, ill. környezetét. 
A sikeres turizmus érdekében a desztináció-menedzsment szervezeteknek meg kell 
fogalmazniuk az elérni kívánt jövıképet, az ehhez szükséges stratégiai kereteket. Ennek elsı 
lépéseként magát az intézményrendszert kell nagy körültekintéssel kialakítani (Dredge D. 
1999 773. old.). 
A tervezés és fejlesztés során kialakítják azokat az „élmény elemeket” amelyeket a térség 
nyújtani képes. Ezek széles körben történı megismertetéséhez a marketing eszközök, ill. 
szervezetek nyújtanak segítséget. A turizmus kínálatának márkázása elısegíti a kínálat 
egyedivé tételét, elkülönítését más térségek termékeitıl. 
A tényezık szerencsés kombinációjának köszönhetıen nagy számban érkeznek turisták a 
térségbe. A vendégek jelenlétének köszönhetı pozitív hatások elsısorban a gazdaságban 
jelentkeznek, miközben a turizmus többnyire kedvezıtlenül érinti a természeti, és épített 
környezetet, a helyi lakosság kultúráját, életminıségét. 
Mindezeken túl szisztematikusan elemezni és értékelni kell az elért eredményeket, 
folyamatosan ellenırizni a turisták elégedettségét, valamint a turizmus térségre gyakorolt 
hatásait, annak érdekében, hogy a hosszú távú fenntarthatóság kritériumai megmaradjanak. 
A turizmus folyamatainak végrehajtásához emberek szükségesek, akik a legegyszerőbb 
munkáktól a legkifinomultabb tudást igénylı feladatokon át kiszolgálják a turisták igényeit. 
Közülük sokan közvetlenül találkoznak a turistákkal, míg mások a háttérben tevékenykednek. 
A turizmus lehetséges területe a karrierépítésnek, ami jelentıs jövedelmet és elismerést 
hozhat azok számára, akik hosszú távon, tudatosan építik szakmai teljesítményüket. 
 

1.5. ábra: A turizmus rendszere és környezete 

Társadalmi 
környezet

Természeti
környezet

Gazdasági 
környezet

Politikai 
környezet

Technológiai
környezet

Kulturális
környezet

K e r e s l e t

���� szabadidı
���� diszkrecionális jövedelem
���� motiváció

K í n á l a t

���� vonzerı
���� infrastruktúra és közlekedés
���� szállás és étkezés
���� szórakozás és más szolgáltatások
���� biztonság, higiéne
���� vendégszeretet

Utazás Marketing

 
Forrás: Lengyel M. 2005 102. old. 

 
Lengyel Márton a turizmus rendszerének középpontjába a keresletet és kínálatot helyezi. A 
két alrendszert a marketing, a közvetítı szektor, valamint maga az utazás köti össze (1.5. 
ábra). 
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Az utazás megvalósulásához szabadon elkölthetı jövedelemre, szabadidıre, valamint 
motivációra van szükség. A turisztikai kínálatot a vonzerık, az utazáshoz szükséges 
infrastruktúra és közlekedési eszközök, szálláshelyek, ill. a vendéglátás intézményei, az árak, 
a szórakozási lehetıségek, a biztonság, tisztaság, valamint a vendégszeretet jellemzik. 
A turizmus egy nyitott dinamikus jelenség, amely kölcsönhatásban van környezetével. Ez a 
kölcsönhatás azonban nem tekinthetı kiegyensúlyozottnak. „A turizmus jobban profitál a 
természeti környezetbıl, mint fordítva” (Tasnádi J. 2006 11. old.). 
A küldı és fogadó területek egyaránt jellemezhetıek gazdaság fejlettségükkel, amelyek 
jelentıs mértékben hatnak a kereslet szintjére, elvárásaira, valamint a kínálat minıségére. A 
turizmus elsısorban a GDP-re, költségvetésre, fizetési mérlegre, a foglalkoztatottságra 
gyakorolt hatásait szokták mérni, kiemelni (Tasnádi J. 2006 12. old.). „A gazdasági 
környezetnek elsısorban a befektetések várható megtérülésére gyakorolt hatása miatt van 
jelentısége” Dávid L. - Jancsik A. - Rátz T. 95. old.).  
A politikai stabilitás a biztonság iránti igény a turisták alapvetı elvárásai közé tartoznak. 
Egyik pillanatról a másikra kiürülhetnek a korábban turistáktól zsúfolt desztinációk, 
valamilyen katasztrófa, vagy rémhír hatására.  
A desztinációk az egyik legfontosabb vonzereje a kultúra. A kultúrák közötti távolság 
egyaránt lehet vonzó és taszító a turisták különbözı csoportjai számára. A turizmus csak 
azokban a térségekben válhat állandó jelenséggé, ahol adottak a gazdasági feltételek, legalább 
elégséges szinten kiépült az infrastruktúra.  
A természeti környezet másik fontos vonzerı. A turizmusnak köszönhetıen, gazdasági 
tevékenységek végzésére alkalmatlan területek is értékessé válhatnak, a városokban élık 
egyre jobban megbecsülik a természeti értékeket. A technológiai környezet, az infrastruktúra, 
a közlekedési és kommunikációs hálózatok fejlıdése alapvetı befolyással bír a turizmus 
folyamataira. 
Ritkábban kerül a kutatások középpontjába a társadalmi környezet. A turizmus hatással van a 
fogadó lakosságra, jelentıs oda- és elvándorlási folyamatokat eredményezhet, aminek 
következtében jelentıs mértékben megváltozhat a vendéglátó térségek népességének 
összetétele (McGehee N. G. 2002 125. old.). Gyakran azonban ezeket a sokszor negatív 
hatásokat elhallgatják a kedvezı gazdasági eredmények mellett (Hauenschield V. - Grub P. D. 
1978 161. old.). 
 

1.2.2. A térbeliség, idıdimenzió megjelenése a turizmus modelljeiben 
 
Andreas Papatheodorou modelljében a turisták jellegzetes mozgási irányait szemlélteti (1.6. 
ábra). A felsı nagy ellipszis arra utal, hogy a legtöbb turistát küldı területek rendszerint 
egyúttal jelentıs turisztikai desztinációk is. A küldı területek közötti kölcsönös függıségi 
viszony rendszerint aszimmetrikus, azaz meghatározhatóak inkább küldı, ill. fogadó térségek.  
A modell bal alsó részében központi szereppel bíró turisztikai desztinációk helyezkednek el, 
míg a jobb oldalon a periférikus területek találhatóak. Papatheodorou az utazások motivációit 
két csoportba sorolta. Véleménye szerint a turisták pihenésre, rekreációra vagy élmények 
szerzésére vágynak. 
A nyilak vastagsága a turisták számával arányos, a központi szereppel rendelkezı 
desztinációk lényegesen több látogatót fogadnak, mint a periférián elhelyezkedık. A 
desztinációk közötti nyilak a helyszínek térbeli kölcsönhatásait jelölik, a „pihenés”, 
desztinációi hasonlóan az „élményszerzés” térségeihez inkább egymással állnak kapcsolatban, 
ritkábbak a „pihenés-élményszerzés” jellegő összeköttetések. A „centrum-centrum” jellegő 
kapcsolatok intenzívebbek, mint a centrum-periféria viszonyok. 
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1.6. ábra: A turisták térbeli áramlásának modellje 

 
Forrás: Papatheodorou A. 2004 228.old. 

 
Papatheodorou statikus modelljének egyfajta kiegészítéseként értelmezhetı Butler, a 
szakirodalomban gyakran említett életciklus modellje, melyben a turisztikai desztinációk 
látogatószámát idı függvényében ábrázolja (1.7. ábra). 

 
1.7. ábra: A turisztikai desztinációk életciklus görbéje 

 
Forrás: Butler R. V. 1980. 

 
A modell feltételezi, hogy a térségbe kívülrıl nem érkezik jelentısebb befektetés, vagy állami 
támogatás (Holloway J. C. 1994. 80. old.). Az elmélet szerint a turisztikai desztinációk 
fejlıdése hasonló jellegzetességeket mutat, bár a növekedés üteme, ill. az elérhetı maximális 
látogatószám egészen eltérıek lehetnek (Lundtorp S. – Wanhill S. 2001 948. old.). Butler a 
fejlıdés hat szakaszát különíti el: 
A felfedezés idıszakában, kis számban, rendszertelenül érkeznek a turisták. A terület fı 
látványosságai az érintetlen természeti környezet és a fogadóközösség kultúrája. A turista és a 
helyi lakosság kapcsolatai személyes jellegőek. A turizmus környezetre gyakorolt hatásai 
elhanyagolhatók. Christaller a turizmust különleges ágazatnak tekinti, ahol kifejezetten 
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lehetséges, hogy korábban periférikus helyzető térségek központi szerepkörbe kerüljenek, 
különleges természeti, kulturális adottságuknak köszönhetıen (Christaller W. 1963 99. old.). 
A bekapcsolódás során a turisták száma fokozatosan növekszik, érkezésük rendszeresebbé 
válik, kialakul a turistaszezon. A házigazda-turista kapcsolat többnyire személyes jellegő 
marad. Egyre többen kapcsolódnak be a turisztikai szolgáltatásokba, érezhetıvé válnak a 
turizmus gazdasági hatásai. A természeti környezetre gyakorolt hatások egyre jelentısebbek. 
A fejlıdés szakaszában a turisták száma jelentısen megnı, esetenként meghaladja a helyi 
lakosság létszámát. Megjelennek a térségen kívülrıl származó (külföldi) befektetık. A 
környezet terhelése jelentıs mértékben nı, a turistákat kiszolgáló infrastruktúra egyes 
idıszakokban túlterheltté válik. 
A konszolidáció idıtartama alatt a turisták számának növekedése csökken, a gazdasági 
hatások kiemelkedık, kialakulhat a terület függısége a turizmustól. A turizmusban részt nem 
vevı rétegek számára a túlzott mértékő vendégforgalom terhessé válik. 
A stagnálás szakaszában a turisták száma eléri a maximumot. Erıteljesen jelentkeznek a 
turizmus negatív gazdasági, társadalmi és természeti hatásai. Az eredeti természeti és 
kulturális vonzerıket mesterségesen létrehozott turisztikai attrakciók váltják fel. 
A hanyatlás/újjáéledés során a fogadóterület divatjamúlttá válhat, elveszítheti fıbb piacait, jól 
átgondolt turizmusfejlesztési stratégia megvalósításával és új, mesterséges attrakciók 
létrehozásával a terület vendégforgalma ismét növekedésnek indulhat, vagy beállhat egy 
kívánatosnak tartott szintre (Butler R. V. 1980. pp. 5-12.). 
A turizmussal kapcsolatos modellek talán legtalálóbb jellemzésével Morley C. „Mit értünk 
turizmus alatt? Definíciók, koncepciók, jellemzık” c. cikkében találkoztam: 

 „Ennek a modellnek az elınye más modellekhez képest… ,hogy a turizmust 
érintı területek, és meghatározó faktorok korábbiaknál szélesebb spektrumát 
szintetizálja” (Morley C.. 1990 7. old.). 

A turizmus modelljeinek alkotói törekednek arra, hogy elıdeiknél több tényezıt tartalmazó 
pontosabb(nak tőnı) elképzeléseket publikáljanak, hosszú cikkekben azok indokoltságát, 
jelentıségét fejtegessék. Véleményem szerint a túlzottan sok szereplıt/tényezıt/intézményt 
felsorakoztató modellek (pl. Goeldner C. R. – Brent-Richie. J. 2005 14. old.) eredeti 
szövegkörnyezetükbıl kiemelve könnyen félreértelmezhetık. Célszerőbb inkább azoknak a 
modelleknek a használata, amelyek a turizmussal foglalkozó tudományterületek minden 
képviselıi számára egyértelmő jelentéssel bírnak, így könnyebben kialakulhat a turizmussal 
kapcsolatos tudás közös bázisa. 
 
1.3. A turizmus kutatásának helye a tudományok rendszerében 
 
Annak ellenére, hogy a turizmus tudományos igényő vizsgálata viszonylag újkeletőnek 
tekinthetı, már a szakirodalom széles bázisa áll a kutatók rendelkezésére (Matias A. - 
Nijkamp P. – Neto P. 2007 2. old.). 
„Tudományként való megközelítésére csupán az elmúlt néhány évtizedben került sor, többek 
között a szociológia, a pszichológia, a közgazdaságtan, az antropológia, a földrajz, a 
vezetéstudomány, a történelem és a politikatudomány képviselıi által” (Michalkó G. - Rátz T. 
2003 747. old.). 
A turizmus alapfogalmai a 19. század elsı felében születtek meg, a turizmussal kapcsolatos 
tudományos igényő vizsgálatok többsége a XX. század során öt fontosabb diszciplína 
(gazdaságtudomány, szociológia, pszichológia, geográfia, és antropológia) alapjain valósult 
meg ” (Michalkó G. - Rátz T. 2003 747. old.). 
„A turizmusnak inkább a gyakorlata a jelentısebb, de újabban az elméleti alapok is 
megerısödtek. Kutatása nehéz, hiszen a turisták tevékenységei szertágazóak, utaznak, 
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tanulnak, tapasztalnak, búvárkodnak, győjtenek, látnak, néznek, kritizálnak, filmeznek, 
ismereteket győjtenek” (Bodnár L. 2005 45. old.). 
„A turizmusban a stratégiai, módszertani (know-how) típusú elemek dominálnak, amelyek 
önmagukban szükséges, de nem elégséges feltételei a gyakorlat elengedhetetlen 
megújításának” (Michalkó G. 2005 22. old.). 
„A turizmust múltbeli súlya még nem predesztinálja arra, hogy összevessük a matematika, 
földrajz- vagy orvostudomány eredményeivel, de az elmúlt ötven évben bekövetkezett 
fejlıdése alapján méltán kerül a tudományos érdeklıdés fókuszába” (Michalkó G. 2005 21. 
old.).  
Jafari és Aaser 1988-as, az Egyesült Államokban és Kanadában készült doktori disszertációk 
témáival kapcsolatos kutatásában megállapította, hogy azok 15 diszciplína körébe tartoznak. 
Michalkó Gábor „líra modellje” szerint a turizmus eredményes kutatásához legalább 20 
tudományág ismeretelemeinek összegyőjtése, rendszerezése szükséges. „Egyes tudományok 
szinte kisajátítva foglalkoznak a turizmussal, mások még fel sem fedezték a benne rejlı 
számtalan kérdést” (Michalkó G. 2005 16. old.). 
A diszciplínák nagy száma ellenére a turizmussal kapcsolatos kérdések néhány téma, tény és 
módszer köré csoportosulnak. Pearce megfogalmazása szerint a turizmus pre-paradigmatikus 
helyzetben lévı tudományos tématerület, így a turizmus nagyobb türelmet igényel más 
diszciplínák mővelıi részérıl. (Pearce P. L. 1993 26. old.; Ballantynea R. - Packera J. - 
Axelsena M. 2009 151. old.). 
Meethan „A turizmus a globális társadalomban” c. könyvében a turizmust elmélet-hiányos, 
eklektikus területnek tekinti (Meethan, K. 2001). 
A mai napig jelentıs viták zajlanak a turizmus kutatói között, a módszertani kérdéseket, 
kutatási irányokat illetıen. Alapvetıen két irányzat erısödött meg. Az elsı irányzat önálló 
diszciplínaként tekint a turizmusra, míg a második irányzathoz tartozók a turizmussal 
kapcsolatban felmerülı kérdéseket a már kialakult tudományterületek segítségével 
válaszolnák meg (Xiao H. - Smith S. 2008 63. old.).  
Jovicic „A turizmológia elmélete és módszertana” c. írásában kiállt egy önálló 
„Turizmustudomány” (Turizmológia) létrehozása mellett. Véleménye szerint a turizmus 
komplex jelensége, nem vizsgálható egyetlen diszciplína keretein belül. A 
„Turizmustudomány” alkalmas lehetne a jelenleg számos tudományterületen végzett 
kutatások egyesítésére. Értelmezésében a turizmus jelenlegi megközelítése téves, (miszerint a 
turizmus egy gazdasági, földrajzi, szociológiai stb. jelenség), kutatásának szétaprózódása már 
eddig is akadályozta és a jövıben is akadályozni fogja a turizmus elméleteinek fejlıdését 
(Jovicic Z. 1988 3. old.).  
Mindaddig nem várható, hogy a turizmussal kapcsolatos tanulmányok kellıen elmélyültek és 
mindenre kiterjedıek legyenek, amíg nincsenek általános elméleti modellek és elképzelések 
(Rogozinski K. 1985 10. old.).  
A turizmus, mint önálló diszciplína meghatározhatná azokat a kereteket és eszközöket, 
amelyek a turizmussal kapcsolatos tudás tudományos igényő megjelenéséhez vezethetnek, és 
az új tudomány képviselıi a tudományos hivatkozások rendszerén keresztül megteremthetnék 
a diszciplína minıségbiztosításának feltételeit (Xiao H. - Smith S. 2008 64. old.). 
Az önálló diszciplína mellett kiálló szerzık kiemelik, hogy a turizmussal más és más 
tudományterületen foglalkozó szakemberek között, az eltérı definíciós megközelítésekbıl 
adódóan számos véleménykülönbség létezik (Xiao H. - Smith S. 2008 65. old.). 
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a turizmus a mindennapok nyelvében is használatos, 
jelentéstartalmában változatos, nem kellıen definiált fogalom. Mindezeknek köszönhetıen 
meg kell valósítani a turizmussal kapcsolatos ismeretek minıségének biztosítását. 
A turizmust vizsgálati területnek tekintı kutatók csoportjába tartozik Tribe. Véleménye 
szerint a turizmus fogalma eltér a fizika, filozófia, gazdaságtudomány területén használtaktól, 
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amelyek jellemzésére jól körülhatárolható módszerek állnak rendelkezésre. A turizmus sokkal 
inkább tekinthetı vizsgálati terület(ek)nek, mint elemzési rendszernek (Tribe J. 1997 
639.old.). 
Mindenekelıtt tisztázni kell, a turizmus értelmezéseivel kapcsolatos elképzeléseket. Sokak 
számára a turizmus valamiféle a „külvilággal” kapcsolatos jelenség, ami alatt barátok, 
rokonok meglátogatását, pihenést, távoli tájak felkeresését értjük (A turizmus 1. 
dimenziója=jelenség). Másodsorban az utóbbi évtizedekben jelentısen nıtt a tudományos élet 
szereplıinek érdeklıdése a turizmus iránt, jelentısen bıvültek a turizmussal kapcsolatos 
elméleti alapok (A turizmus 2. dimenziója=kutatás). A turizmus harmadik dimenzióját a 
felsıoktatási intézmények növekvı érdeklıdése jelenti a turisztikai képzések indítása iránt (A 
turizmus 3. dimenziója=oktatás) (Tribe J. 1997 640.old.). 
Más szerzık egyáltalán nem tartják fontosnak a turizmus integrált elméleteinek és 
koncepcióinak létrehozását, ehelyett diszciplínákon átívelı kutatásokat javasolnak, melyek 
segítségével kiküszöbölhetıek a koncepcionális és módszertani nehézségek (Pearce P. L. 
1993 25. old.; Williams S. (szerk.) 2004 6. old.). 
Annak ellenére, hogy a társadalomtudományok már a 70-es években vizsgálataik tárgyává 
tették a turizmussal kapcsolatos jelenségeket, a mai napig vita tárgya, hogy szükség van-e 
kizárólag e területet érintı koncepcionális és módszertani elképzelések megfogalmazására. 
Pearce véleménye szerint jelentısebb turisztikai elméletek hiánya a tudományterület 
viszonylagos fiatalságának a velejárója. (Pearce P. L. 1993 26. old.). 
Jafari a jelenlegieknél rendszerezettebb tudományos kutatások mellett érvel. Egy 
diszciplínákon átívelı platform létrehozását szorgalmazza, amely hozzájárulhatna a turizmus 
általánosan elfogadott elméleteinek és elgondolásainak kialakulásához (Jafari J. 1990 38. 
old.). 
A mai napig viszonylag kevés diszciplínákon átívelı kutatásról lehet számot adni a turizmus 
területén. Ezen kutatások egyike a turizmus definíciójának kimunkálása volt. Morley egy 
olyan modell összeállítására törekedett, amely dinamikus és sokdimenziós, ezáltal a turizmus 
összetettsége és kapcsolatrendszere jobban megérthetı (Morley C. 1990. 6. old.). 
A turizmussal kapcsolatos kutatások alapvetıen két irányzatba sorolhatóak: az intra-
diszciplináris kutatások egy adott diszciplínán belül foglalkoznak a turizmus valamely 
aspektusával, az interdiszciplináris megközelítések pedig a különbözı tudományterületek 
együttmőködésében megvalósuló kutatások.  
Bár az egyes tudományterületek a turizmus témaköreivel kapcsolatos belsı vitái jelentıs 
mértékben hozzájárultak a turizmus elméletének fejlıdéséhez, az újonnan kifejlesztett 
modellek, módszerek, megközelítések nem minden esetben értelmezhetıek a többi 
tudományterület képviselıi számára. Feltehetı a kérdés: megszőnnének-e az egyes 
diszciplínák közötti viták, ha a turizmus egy önálló diszciplínává fejlıdne.  
Kuhn „A tudományos forradalmak szerkezete” c. tudományfilozófiai mővében a turizmust a 
tudományos korszak elıtti pre-paradigmatikus fázisban lévı területnek tekinti, amelyet a 
széles körő egyet nem értés, az alapokról folyó állandó vita jellemez (Chalmers A. 1982 
87.old.).  
A pre-paradigmatikus fázist a változatos és nem kellıen rendszerezett kutatások, az alapvetı 
elméleti alapok hiánya, az irányadó példák és modellek szőkössége, valamint széles körben 
elfogadott módszerek meghatározására irányuló viták jellemzik. Kuhn a turizmus 
definícióival kapcsolatos viták létével lényegében igazoltnak látja annak pre-paradigmatikus 
fázisát.  
Kuhn véleménye szerint létre kell hozni egy olyan önálló diszciplináris mátrixot, amely 
összefoglalja a turizmussal kapcsolatos hiedelmeket, értékeket, módszereket, példákat és 
modelleket (Kuhn T. 2000 52.old.). Mindezzel csak az a probléma, hogy a turizmussal 
foglalkozó tudományok már rendelkeznek önálló, ráadásul meglehetısen bonyolult, jól 
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körülhatárolt diszciplináris mátrixszal. Ennek köszönhetıen a diszciplínákon átívelı kutatások 
elvégzése nehézkes, mivel nem vagy csak nehezen összehasonlítható, eltérı elméleti alapokon 
nyugvó, megközelítéseikben egymásnak gyakran ellentmondó részekbıl állnak.  
Amennyiben Kuhn megközelítését vesszük alapul várható, hogy a turizmus továbbra is 
inkább kutatási terület, mint önálló tudományterület lesz, amíg tudósok egy csoportja nem 
robbantja ki a „turizmus tudományos forradalmát”, amelynek során eltekintenek a különbözı 
tudományterületek által létrehozott diszciplináris korlátoktól és létre nem hozzák önálló 
diszciplináris mátrixukat, ami a turizmussal foglalkozó diszciplínák sokszínősége és eltérı 
tudományos megközelítése miatt nem lesz könnyő feladat (Cooper C. - Fletcher J. - Gilbert D. 
- Wanhill S. 1993 2. old.). 
Hirst „Tudás és curriculum: filozófiai tanulmányok győjteménye” c. írásában megfogalmazta 
az önálló diszciplínákat jellemzı feltételeket (Tribe J. 1997 643. old.). Ezek alapján a 
turizmus jelenlegi fejlettségi szintjén nem tekinthetı önálló diszciplínának, mivel elméleti 
háttere túlzottan változatos, az irányadó kutatások a desztinációkkal, turisztikai 
multiplikátorokkal, hatásokkal, a turisták motivációival stb. foglalkoznak, olyan módszerek 
alkalmazásával, amelyeket más tudományok/tudományterületek használnak. A turizmusban 
használatos koncepciók más tudományok/tudományterületek termékei, használatuk a 
turizmusban lényegében adaptációk. Tribe kiemelte azt is, hogy nem alakult ki a turizmussal 
kapcsolatos elképzelések egy viszonylag széles körben elfogadott hálózata (Tribe J. 1997 642. 
old.).  
Cotgrove a turizmus tudományos fejlıdésével kapcsolatban aggályait fejezte ki, mivel 
véleménye szerint jelentıs hátráltató tényezıt jelentenek a kutatók értékrendje között meglévı 
markáns különbségek. Miközben a turizmus kutatóinak egy része elsısorban a gazdasági 
növekedésre gyakorolt hatásokat emeli ki, addig más kutatók a (turizmushoz) szükséges 
(természeti) erıforrások fenntarthatóságára összpontosítanak (Cotgrove S. 1983 51.old.). 
Bernstein véleménye szerint a turizmus lényegében ugyanazon elbírálás alá esik, mint a többi 
társadalomtudomány, amelyeket a természet és mőszaki tudományok mővelıi gyakran 
primitívnek és fejletlennek tekintenek. Mivel a tudományos standardok nem alkalmazhatóak a 
tudás minden formája esetében, ezért helytelen a turizmus pre-paradigmatikus fázisáról 
beszélni. Berstein helytelennek találta a tudomány és a társadalomtudomány szerinti 
kategorizálást, mivel szerinte nem létezik éles határvonal a természet-, ill. a 
társadalomtudományok között, ahogyan helytelen a tudást „tudományos” és „nem 
tudományos” kategóriákra bontani. Berstein úgy gondolja, hogy a turizmussal foglalkozó 
tudományterületek változatossága hozzájárul a jobb megértéshez, és szükségtelen, hogy a 
turizmussal foglalkozók a természettudományi területeken alkalmazott módszerek használatát 
erıltessék (Bernstein R. 1983 71. old.). 
Más megközelítések szerint, annak ellenére, hogy a turizmus nem tekinthetı önálló 
diszciplínának, megfelelı keretek mellett azzá válhat. A legfontosabb, hogy a turizmussal 
kapcsolatos ismeretek tudományos forrásból származzanak, azaz kiemelt jelentısége van a 
minıségnek, amelyet folyamatos ellenırzés révén lehet biztosítani (Gunn, C. 1987 5. old.). A 
tudományos módszerek alkalmazásának köszönhetıen a turizmussal kapcsolatos 
tanulmányokból számos jelenleg tudományos módszerekkel nem jellemezhetı jelenséget 
kényszerően ki kell zárnunk. 
Hirst kiemeli a „vizsgálati területek” jelentıségét, amelyek értelmezésében nem tekinthetıek 
sem diszciplínának, sem diszciplínák részeinek, mivel nem eléggé koherensek, nem 
rendelkeznek olyan a diszciplínákra jellemzı tulajdonságokkal, mint a szisztematikusan 
győjtött és rendszerezett tudás, jól körülhatárolt koncepciók és módszertan (Hirst P. 1965 
128.old.). 
A „tudás területek” megközelítése a diszciplínákhoz képest teljesen eltérı, jellemzıen egy 
adott jelenség, folyamat köré koncentrálódnak, mint pl. a turizmus, lakásépítés, vagy mérnöki 
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feladatok. A „tudás területek” által felvetett problémák megoldásához, több tudományterület 
képviselıinek együttes erıfeszítésére van szükség (Hirst P. 1993 185.old.). Hirst 
elképzeléseinek közzététele óta számos kutató nevezi „területnek” a turizmust. 
Henkel megfogalmazása szerint a diszciplína elméletek, koncepciók, módszerek jól 
körülhatárolható együttese, miközben a „tudás területek” mindazon tudás összességét jelentik, 
amelyek egy adott jelenség, témakör megértéséhez szükségesek. 
 

1.8. ábra: A turizmus rendszere és környezete 

 
Forrás: Jafari J. - J. R. Brent R. 1981, Goeldner C. R. - Brent-R. J. 2005 11. old. 

 
Gunn megnevezte azokat a diszciplínákat, amelyek szerinte leginkább hozzájárulnak a 
turizmus szakirodalmának fejlıdéséhez (marketing, földrajz, antropológia, 
viselkedéstudomány, történelemtudomány, politikai tudományok, tervezés, jövıkutatás).  

„A turizmussal kapcsolatos tudás, eszközök széles skálájának segítségével 
bıvül. A turizmussal foglalkozók elsısorban szorgalmuk révén jutnak a tudás 
birtokába, a másodsorban szakértelmük révén, harmadsorban megérzéseik 
segítségével, a negyedik út pedig a tudományos megismerés.” (Gunn, C. 1987 
3. old.). 

Jafari és Brent Richie modelljében a turizmust „területként” értelmezik, kiemelve annak 
multidiszciplináris jellegét (1.8. ábra) (Cooper C. - Fletcher J. - Gilbert D. - Wanhill S. 1993 
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2. old.). A turizmus területén keletkezı tudást a turisztikai kurzusoktól (belsı kör), ill. a 
kapcsolódó diszciplínáktól/ tanszékektıl származtatja (külsı kör).  
Modelljük értelmezését nehezíti a külsı kör összetettsége, a diszciplínák és tanszékek együtt 
szerepeltetése. Célszerőbb lett volna a belsı kör egyértelmő elkülönítése, amelyben a tudás 
megszerzésének lehetséges forrásai jelennek meg, míg a külsı körben kizárólag a 
vizsgálandó területek szerepelhetnének. A szállítás/közlekedés, a mezıgazdaság nem 
diszciplínák, a marketing elhelyezése a külsı körben szintén vitákra adhat okot, mivel több 
diszciplína (gazdaságtudományok, szociológia, pszichológia) gyakorlatából építkezik. (Tribe 
J. 1997 649.old.). 
A modell praktikussága ellenére, felveti a turizmus területén végzett vizsgálatok/kutatások 
elkülönítésének szükségességét. A turizmussal kapcsolatos üzleti tanulmányok csoportjába 
tartozik a turizmusmarketing, turisztikai vállalati stratégia, turisztikai jog, turizmus-
menedzsment. A „nem üzleti jellegő” területek közé soroljuk a társadalmi és környezeti 
hatások, turizmussal kapcsolatos elıítéletek, teherbíró képességek vizsgálatát. 
A két csoport egyértelmő elkülönítése nem minden esetben egyszerő. Tribe modellje Jafari és 
Brent Richie elképzelésének finomhangolásával jött létre. A külsı körben azok a diszciplínák 
szerepelnek, amelyek kialakult módszertanuk révén hozzájárulnak a turizmus kérdéseinek 
megválaszolásában. A modell „k” győrőként nevezett része az a terület, ahol létrejön a tudás 
a turizmussal kapcsolatos elméletek és koncepciók formájában (1.9. ábra). 
 

1.9. ábra: A „tudás” keletkezése a turizmusban  

 
Forrás: Tribe J. 1997. 650. old. 

 
Példaként említhetı, amikor közgazdászok turizmussal kapcsolatos kutatásaik során 
létrehozták a turisztikai multiplikátorokat, felismerve, hogy a turisták kiadásai nem 
szőkíthetık le a szállásadás vendéglátás területére, közvetlenül, közvetve és áttételesen a 
gazdaság széles vertikumára vannak hatással (Henry E. W. – Deane B. 1997 536. old.; Hüttl 
A. - Probáld Á. 2000 8. old.). 
A turizmus területén ilyen módon létrejött tudást multidiszciplinárisnak tekintjük. A „k” 
győrő a diszciplínák találkozásának helye, ahol kialakulnak azok az új megközelítések, 
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amelyek alkalmasak a turizmus jelenségeinek vizsgálatára. Létrejönnek a különbözı 
diszciplínákon alapuló fogalmi keretek és a közös módszertan. 
A turizmus gyakorlati szakembereinek, ill. a tudományos közösség együttes munkájának 
eredményeként olyan, a turizmussal kapcsolatos sajátos megközelítések jönnek létre, mint 
turizmus marketing, turisztikai pénzügyek, turisztikai vállalkozástan (1.3. táblázat). A 
turizmussal kapcsolatos tudás legnagyobb része a gyakorlatban felmerülı kérdésekre adott 
válaszoknak köszönhetı, a válaszok többségében interdiszciplináris jellegőek (Holden A. 
2006 1. old.). Sajnos sok esetben a turizmus megismerésével foglalkozók inkább 
megérzéseikre, korábbi tapasztalataikra hagyatkoznak a tudományos igényő kutatási 
eredmények helyett (Xiao H. - Smith S. 2007 312. old.). 
Gyakori jelenség, hogy a felmerülı problémákat (pl. repülıjegy foglalási rendszer 
létrehozása) a turizmus szektor saját maga oldja meg. A tudás ilyenkor diszciplínákon kívülrıl 
származik, a vállalkozások nem építenek a felsıoktatás, a kutató intézetek ismereteire (2. 
típusú tudás). 
A turizmus területén gyakori probléma, hogy az elért eredmények nem lektoráltak, azaz nem 
valósul meg azok minıségbiztosítása. Az elkészült tanulmányok, megoldott feladatok 
értékelését az üzleti élet maga végzi, gazdaságossági, hatékonysági szempontokra 
koncentrálva, a megbízások jellege, az elvárt minıség alapjaiban függ a megrendelık 
személyétıl (Tribe J. 1997 654. old.; Michalkó G. 2005 22. old.). 

 
1.3. táblázat: A turizmus kutatás lehetséges megközelítései 

 A megközelítés jellege Ismeretelmélete Példa 

Multidiszciplináris 
Egy diszciplína által 

biztosított 
Turizmus multiplikátor 

Általános 
interdiszciplináris 

Több diszciplína 
egyetértésén alapuló 

Desztinációs teherbíró 
képesség 

A tudományos élet 

Üzleti 
interdiszciplináris 

Valamely diszciplínából 
származik 

Turizmus marketing 

A gyakorlati élet Extradisziplináris 

A gyakorlati élet biztosítja 
A szektor képessége 

bizonyos problémák önálló 
megoldására 

Jövedelmezıségi 
vizsgálatok 

Forrás: Tribe J. 1997 654. old. 
 
Tanulmányok sora jutott arra az eredményre, hogy a turisztikai folyóiratoknak csak 
korlátozott hatása van a tudás terjedésére, a gyakorlati szakemberek sajátos módon gátjai a 
legmodernebb ismeretek elterjedésének (Xiao H. - Smith S. 2007 312. old.). „A turizmusban 
elterjedt, hogy sokan saját, szubjektív véleményük alapján keletkezett tudást igyekeznek 
közreadni. Ez az un. véleménytudás a legegyszerőbb kutatásokkal is könnyen cáfolhatóvá, 
hiteltelenné válhat” Michalkó G. 2005 22. old.). 
Leiper a turizmus kutatását multidiszciplináris és interdiszciplináris keretek között képzelte el. 
Multidiszciplináris az a kutatás, amelyet egy tudományterület határoz meg, de a kutatáshoz 
szükséges információk több területrıl származnak, míg az interdiszciplináris kutatás több 
tudományterület közös produktuma (Leiper N. 1979 28. old.). Elképzelése szerint „a turizmus 
csak abban az esetben léphet túl a széttöredezettség állapotán, ha egy új diszciplína keretében 
meghatározásra kerülnek annak központi értékei, különös tekintettel a tudományos 
megismerés területén” (Leiper N. 1981 71-73. old.). Modelljében a turizmus dimenziói a 
turisták, küldı területek, utazás, célterületek, és turizmus szektor (1.10. ábra). 
A turizmus kutatását napjainkban az elméleti megközelítések széles spektrumának használata 
jellemzi. Az elméletek, elképzelések és modellek egy közös platformja, elısegítené a 
turizmussal kapcsolatos tudományos ismeretek bıvülését. A cél nem egy általános 
tudományfilozófiai megközelítés megfogalmazása, inkább annak az elfogadtatása, hogy 
különbözı kutatási problémák eltérı tudományfilozófiai megközelítéseket igényelnek. 
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1.10. ábra: A turizmus rendszere 
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Forrás: Leiper N. 1981 75.old. 

 
Jafari „A turizmus oktatásának összefüggései” c. cikkében négy, a hazai szakirodalomban is 
gyakran említett kutatói platformot nevez meg (1.4. táblázat) (Jafari J. 1990 39.old.).  
A „megismerésen alapuló irányzat” képviselıi a turizmus tudományos kutatását önálló 
diszciplína keretein belül képzelnék el, amelynek létrejöttéhez inkább inter- mint 
multidiszplináris megközelítéseken vezet az út. 
 

1.4. táblázat: A turizmus-kutatás platformjai 
Pártoló irányzat Kétkedı irányzat 

Képviselıi elsısorban a turizmusból származó gazdasági 
elınyöket emelik ki:  
• a turizmus jelentıs bevételeket generál, 
• a külföldi turisták révén nı az érintett országok 

devizabevétele, 
• munkahelyeket teremt, a turizmus élımunka 

igényes, 
• hozzájárulhat az elmaradott területek fejlıdéséhez,  
• a természeti és épített környezet megóvásához, 
• a hagyományok újraélesztéséhez, 
• multiplikátor hatásai révén pozitív hatással van a 

turizmusban közvetlenül részt nem vevı ágazatok 
fejlıdésére. 

Képviselıi elsısorban a turizmusból származó 
hátrányokat emelik ki:  
• a turizmus elsısorban az alacsony képzettséggel 

rendelkezık számára nyújt gyakran szezonális 
munkalehetıségeket, 

• hozzájárul a természeti és épített környezet 
pusztulásához, 

• a fogadó közösség kultúrája kommercializálódik, 
• formálissá válnak a vendéglátók és a turisták közötti 

kapcsolatok, 
• deviáns társadalmi viselkedéshez vezet. 

Alkalmazkodó irányzat Megismerésen alapuló irányzat 
Képviselıi szerint a turizmus azon formáit szükséges 
fejleszteni, amelyek nem járnak kedvezıtlen hatásokkal, 
azaz: 
• nem járulnak hozzá a természeti és épített környezet 

leromlásához, 
• tiszteletben tartják a fogadó lakosság érdekeit, 
• tekintettel van annak szokásaira és értékeire. 

Képviselıi a turizmus kutatását tudományos alapokra 
helyezik, 
• a turizmus „egészét” célozzák kutatásaik, 
• miközben szoros kapcsolatokat ápolnak a többi 

irányzat képviselıivel. 

Forrás: Jafari J. 1990 22. old. 
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A pártoló irányzat tagjai jellemzıen a közgazdaságtudományok területein tevékenykednek, 
képviselıi a turizmusra, mint gazdaságpolitikai eszközre tekintenek (Liu A. 2006 880. old.), 
véleményük szerint a turizmus a gazdaságélénkítı hatása átlag feletti (GKI Gazdaságkutató 
Rt. 2005 44. old.). 
A kétkedık többsége környezeti kérdésekkel foglalkozik, munkájuk során kísérletet tesznek a 
piaci módszerekkel nehezen mérhetı tényezık számszerősítésére, annak érdekében, hogy a 
turizmus hatásai ne kizárólag a közvetlen gazdasági költségek és hasznok fényében kerüljenek 
meghatározásra (Godbey G. C. 2001). A turizmus jelenségét csak olyan módon tudják 
elfogadni, hogy annak környezetre, ill. a fogadó közösségre gyakorolt negatív hatásai a lehetı 
legkisebbek legyenek, a látogatók elégedettségének, valamint a hosszú távú gazdasági 
növekedés fenntartása mellett (Lane B. 2005 13. old.). Elsı képviselıinek egyike Jost 
Krippendorf, akinek munkája révén megjelent a fejlıdés és a turizmus kölcsönhatásának 
mélyebb vizsgálata a turisztikai szakirodalomban (Puczkó L. - Rátz T. - Lengyel M. 1999 1. 
old.). 
Az alkalmazkodó irányzat az alternatív turizmustípusok azon formáinak fejlesztésére 
összpontosít, amelyek nem járnak kedvezıtlen hatásokkal a fogadó térségekre, közösségekre. 
A megismerésen alapuló irányzat képviselıi a turizmus jelenségének rendszerszemlélető 
megközelítését tőzték ki célul.  
Mővelıi eleinte valamely másik irányzatot követve általában az oktatási intézmények tanárai 
és kutatói közül kerültek ki és a jelenség egészének rendszerszemlélető megközelítését tőzték 
ki célul, miközben szoros kapcsolatokat ápolnak a többi irányzat képviselıivel. 
 
Echtner és Jamal a turizmuskutatás elismertségének növeléséhez a holisztikus integrált 
kutatásokat, az elméleti alapok megteremtését, az interdiszciplináris megközelítést, az 
egyértelmően kifejtett elmélet és módszertant és a kvalitatív és kvantitatív eszközök 
alkalmazását tartja szükségesnek (1.11. ábra). 
 

1.11. ábra: A turizmuskutatás fejlıdését segítı tényezık 

 
Forrás: Echtner C. M.- Jamal T. B. 1997 880. old. 

 
Miközben a turizmus, mint önálló diszciplína kifejlıdése sok tekintetben kívánatos lenne, 
több gyakorlati kérdés is felmerül e folyamattal kapcsolatban. Hol helyezkedik majd el az új 
tudományterület, a társadalomtudományok körében kell majd keresnünk, vagy a turizmus 
üzleti jelentıségét emeljük ki és az üzleti tudományok körébe soroljuk inkább? Miként 
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valósuljon meg az interdiszciplináris jelleg a turizmus oktatásában? A képzésekben 
résztvevık elıbb egy diszciplína megközelítésein keresztül ismerjék meg a turizmus 
folyamatait és csak késıbb találkozzanak más megközelítésekkel, vagy már a kezdetektıl 
interdiszciplináris bázison szervezıdjön oktatásuk. 
Az elmúlt évtizedek turizmuskutatásának folyamatai arról tanúskodnak, hogy annak ellenére, 
hogy jelen állapotában a turizmus nem tekinthetı önálló diszciplínának, mégis történtek ez 
irányba mutató lépések. Számos, a turizmus jelenségével foglalkozó átfogó jellegő könyv, 
tudományos folyóirat jelent meg, tudományos társaságok kezdték meg mőködésüket, a 
felsıoktatási intézmények turisztikai képzéseket indítottak. A turizmusnak van esélye az 
önálló diszciplínává váláshoz, a multidiszciplináris jellegébıl adódó hátráltató tényezık 
ellenére. Ehhez további interdiszciplináris valamint a diszciplínákon átívelı együttmőködések 
szükségesek, amelyek kikényszeríthetik a diszciplínák határainak részleges lebontását, 
átgondolását. 
 
1.4. A disszertáció módszertani kérdései 
 
Empirikus kutatásim során elsıként a turizmus területi diszparitásainak megismerését tőzöm 
ki célul. Az elemzéseket a KSH területi adatbázisa segítségével készítem el, ami 2007-re 
vonatkozóan 3174 település adatait tartalmazza. A kistérségi, megyei, regionális, ill. országos 
elemzéseket a településsoros adatok aggregálásával készítem el. 
A turisztikai teljesítmények (vendégéjszakák, külföldi, ill. belföldi vendégforgalom) 
településsoros, valamint kistérségi koncentrációjának elemzésével feltérképezem hazánk és az 
Észak-magyarországi régió turizmusának területi diszparitásait. 
A településsoros vizsgálatok során módszertani problémaként jelenik meg a települések 
számának változása (1.5. táblázat). 
 

1.5. táblázat: Települések száma 1996-2008 között 
Év Települések száma Év Települések száma 

1990. 3 091 2000. 3 157 

1991. 3 095 2001. 3 157 

1992. 3 113 2002. 3 157 

1993. 3 129 2003. 3 167 

1994. 3 135 2004. 3 167 

1995. 3 147 2005. 3 167 

1996. 3 148 2006. 3 167 

1997. 3 149 2007. 3 174 

1998. 3 153 2008. 3 174 

Forrás: Népesség-nyilvántartási füzetek 2008 
 
Disszertációmban kizárólag azon települések adataival számolok, melyekre az adatbázis 
2007-ben adatot tartalmaz a népesség számára vonatkozóan, így településsoros vizsgálataim 
elemszáma 3152.  
2007-ben hazánk 2428 településén egyetlen vendégéjszakát sem tartott nyílván a KSH. A 
korrelációs együtthatók kiszámításakor, valamint a lineáris regressziós modellek 
összeállításánál az eredményeket erısen torzítja a 0 értékkel rendelkezı elemzési egységek 
nagy száma, ezért a késıbbiek során kizárólag azon települések turisztikai jellemzıit 
vizsgálom, amelyekben van statisztikailag kimutatható turizmus. 
A települések, kistérségek turisztikai teljesítményeinek összesítésekor felmerült az 
osztályközök képzésének problémája. A szakirodalomból ismert osztályköz-típusok 
(egyenköző, azonos elemszámot tartalmazó, azonos mennyiséget tömörítı, az átlagos 
értékekhez viszonyító) (Nemes, 2005. 16. old) a vendégéjszakák számának logaritmikus 



A turizmus térségi folyamatainak összefüggései, különös tekintettel az Észak-magyarországi régióra 

 31 

eloszlása miatt nem használhatóak, ezért az osztályközöket az eloszlásgörbe alapján, intuitív 
módon határozom meg úgy, hogy azokhoz jelentést is párosíthassunk.  
Disszertációm második fejezetében az Észak-magyarországi régió és megyéinek turisztikai 
teljesítményeit idısoros vizsgálatok segítségével jellemzem. Az elemzések idıhorizontja az 
1990-2007-es, ill. néhány indikátor esetében adathiány miatt az 1999-2007-es idıszak, ami 
eltér a disszertáció más részeiben (pl. a shift-share elemzés során) alkalmazott idıszaktól, 
azonban így lehetıség nyílik a régiót érintı fıbb turisztikai tendenciák átfogó megismerésére. 
A harmadik fejezetben az Észak-magyarországi régió kistérségeinek turizmusát vizsgálom, 
shift-share elemzés segítségével, ami a területi elemzések hazánkban viszonylag ritkán 
alkalmazott eszköze L. - Kovács B. - Tóth G. 2009 22. old.). A módszert eredetileg a 
gazdasági növekedés területi és ágazati tényezıinek elkülönítésére fejlesztették ki, a turizmus 
folyamatainak megismeréséhez a hazai szakirodalomban csak néhány esetben használták. 
Segítségével az Egyesült Államokban a hosszú távú regionális fejlıdést vizsgálták, hazánkban 
a hetvenes évektıl alkalmazzák. A módszer kettıs standardizáláson alapul, a számításokhoz 
területi, ill. ágazati dimenzió szerint győjtött adatokra van szükség, ahol „ágazat” dimenzió 
alatt gazdasági ágazatokat, korcsoportokat, településnagyság-csoportokat értünk. A módszer 
segítségével vizsgálhatóak pl. a jövedelmek növekedésének összetevıi (Nemes N. J. - Jakobi. 
Á. - Németh N. 2001 886. old.). 
A shift-share elemzés három kategóriába sorolja a vizsgált jelenségek növekedésének 
összetevıit: 
• az „összes hatás” (Si) adott térség (régió) teljesítményének eltérése attól az értéktıl, ami 

az országos átlagos változás mellett elvárható lenne (pl. az „összes hatás” megmutatja, 
hogy a régiókban eltöltött vendégéjszakák számának változása 2000-rıl 2007-re 
mennyivel tér el attól az értéktıl, ami az országos változás értéke mellett lenne jellemzı), 

• a „területi hatás” (Sr) a szálláshely kategóriák esetében (pl. szállodák) azt jelenti, hogy 
mennyivel tér el a szállodák vendégéjszakáinak száma attól az értéktıl, ami a régió 
átlagos dinamikája mellett lenne feltételezhetı. A szálláshely kategóriákra vonatkozó 
értékek összegzésével kapjuk az adott térségre vonatkozó un. „területi hatást”, ami a 
térségi elınyöket, ill. hátrányokat jelenti, 

• az „ágazati hatás” (Sa) az összes hatás” (Si) és a területi hatás” (Sr) különbsége, amely a 
turizmus szálláshely kínálatának szerkezeti elınyeiként, ill. hátrányaiként értelmezhetı. 

 
A shift-share elemzés eredményei alkalmasak a térképes megjelenítésre. Az „összes”, a 
„területi”, és az „ágazati” hatások elıjele, ill. a „területi”, és az „ágazati” tényezık egymáshoz 
mért nagysága alapján nyolc kategória képezhetı a 1.6. táblázatban foglaltak szerint. 
Az 1-4. kategóriában a területi egységek „összes hatás” értéke pozitív, az 5-8. kategóriában 
negatív. Az 1. 3. 5. és 7. kategóriában a „területi hatás” abszolút értékben nagyobb, a 2. 4. 6. 
és 8. csoportban kisebb, mint a strukturális tényezıket megtestesítı „ágazati hatás” (Nemes N. 
J. 2005 194. old.). 
A térképek színintenzitása független a hatások abszolút értékének nagyságától. Az egyes 
kategóriákat azok kedvezı, ill. kedvezıtlen megítélésük alapján négy fı csoportra oszthatjuk:  

• az 1. és 2. kategóriában az „ágazati” , a „területi” és az „összes” hatás egyaránt 
pozitív, 

• a 3. és 4. kategóriában az „ágazati” vagy a „területi” hatás pozitív és az „összes 
hatás” is pozitív”, 

• az 5. és 6. kategóriában az „ágazati” vagy a „területi” hatás pozitív, viszont az 
„összes hatás” negatív, 

• az 7. és 8. kategóriában az „ágazati”, a „területi” és az „összes hatás” is negatív. 
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1.6. táblázat: A shift-share elemzés kategóriái 

Sorszám Kategória Összes hatás (Si) Területi hatás (Sr) Ágazati hatás (Sa) A tényezık nagyságának 
viszonya 

1. Sr>Sa 

2. 

Átlagosnál nagyobb változás 
Pozitív területi tényezı 

Pozitív strukturális tényezı 
+ + + 

Sr<Sa 

3. 
Átlagosnál nagyobb változás 

Negatív területi tényezı 
Pozitív strukturális tényezı 

+ - + │Sr│>│Sa│ 

4. 
Átlagosnál nagyobb változás 

Pozitív területi tényezı 
Negatív strukturális tényezı 

+ + - │Sr│<│Sa│ 

5. 
Átlagosnál kisebb változás 

Negatív területi tényezı 
Pozitív strukturális tényezı 

- - + │Sr│>│Sa│ 

6. 
Átlagosnál kisebb változás 

Pozitív területi tényezı 
Negatív strukturális tényezı 

- + - │Sr│<│Sa│ 

7. Sr>Sa 

8. 

Átlagosnál kisebb változás 
Negatív területi tényezı 

Negatív strukturális tényezı 
- - - 

Sr<Sa 

Forrás: Nemes Nagy József (szerk.): Regionális elemzési módszerek, 2005. 
 
Disszertációmban a turizmus növekedési tényezıit lineáris korrelációs együtthatók 
segítségével vizsgálom, a turisztikai kínálat, a települések gazdasági és társadalmi 
helyzetének, valamint a lakosság szociális körülményeinek mutatószámait felhasználva. 
Vizsgálataimat településsoros és kistérségi adatbázis alapján készítem el hazánk, ill. az Észak-
magyarországi régióra vonatkozóan. A lineáris korrelációs együtthatók segítségével feltárható 
összefüggések megalapozzák a disszertáció késıbbi fejezeteinek regresszió számításait, 
valamint a fıkomponens elemzést. Munkám során törekedtem arra, hogy a feltárt 
összefüggések megbízhatóak legyenek, ezért minden esetben 95%-os szignifikancia szintet 
használtam. 
Korrelációs vizsgálataim során a Pearson-féle korrelációs együtthatót használtam, amely 
egyfajta egyenlıtlenségi mutatóként is felfogható (Nemes N. J. (szerk.) 2005 138. old.). 
Értékkészlete -1 és +1 között mozog, a kapcsolat lineáris a szélsıértékek esetében, a -1-es 
érték fordított, a +1-es egyenes arányosságra utal. Minden egyéb esetben a változók közötti 
kapcsolat sztochasztikus, melynek erıssége a korrelációs együttható nagyságától függ: az 
abszolút értékben vett mutató 0,3 alatt gyenge, 0,3 és 0,7 között közepesen erıs, 0,7 felett erıs 
kapcsolatról tanúskodik. A kapcsolat irányát az együttható elıjele határozza meg: a pozitív 
érték együttmozgást, a negatív ellentétes irányú mozgást feltételez. A korrelációs együtthatók 
használatát behatárolja az a tény, hogy csak a változók közötti kapcsolat erısségét 
számszerősíti, a jelenségek közötti ok-okozati viszonyok feltárására nem alkalmas, 
segítségével azonban elkülöníthetıek azok a mutatószámok, amelyek használhatóak lesznek a 
mélyebb  összefüggések feltárását lehetıvé tevı modellek összeállításakor. 
A gazdasági és társadalmi jelenségek közötti (térségi) összefüggések megismerését 
megkísérelhetjük lineáris regressziós modellek segítségével. Disszertációmban településsoros 
és kistérségi adatok alapján, hazánkra, ill. az Észak-magyarországi régióra vonatkozóan 
készítem el a vendégforgalom alakulását leíró modelljeimet. A modellek összeállításakor 
ügyelek arra, hogy elkerüljem a multikollinearitás jelenségét, azaz a magyarázó változók 
közötti korrelációs együtthatók mindegyike alacsonyabb legyen 0,7-nél (Sajtos L. - Mitev A. 
2007 219. old.).  
A lineáris regressziós modellek determinációs együtthatója megmutatja, hogy a független 
változók milyen mértékben képesek magyarázni a függı változó értékeinek alakulását (a 0,7-
0,8-as értékek társadalomtudományok területén már jó eredménynek tekinthetık). A 
determinációs együttható mellett kiemelt jelentısége van a független változók magyarázó 
erejének. Célszerő a jelentéktelen magyarázó erıvel bíró független változókat elhagyni. 
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A turizmus teljesítményei (vendégek száma, vendégéjszakák száma, ill. ezek fajlagos értékei) 
gazdasági, társadalmi jelenségek sokaságával hozhatók kapcsolatba. Túlzottan sok indikátor 
használata azonban elfedhet lényegi összefüggéseket, nehezíti letisztult, egyértelmő 
következtetések megfogalmazását. Ebbıl adódóan célszerő a változók számának csökkentése, 
amelynek egyik lehetséges eszköze a faktorextrakciós módszerek családjába tartozó 
fıkomponens elemzés (Sajtos L. - Mitev A. 2007 247.old.; Kóródi M. - Dudás P. 2005 454. 
old.). 
A fıkomponens-elemzés jelentıs adatveszteség nélkül fiktív változókba sőríti az indikátorok 
információtartalmát. A faktoranalízis (fıkomponens-elemzés) alaphipotézise szerint minden 
standardizált változó felírható, fiktív, önálló jelentéssel bíró változók, un. faktorok lineáris 
kombinációjaként. A faktoranalízis feladata, hogy az eredeti változók értékeibıl kiindulva a 
faktorsúlyok és faktorértékek lehetı legjobb becslését szolgáltassa (Francia L. 1976 249. 
old.). 
„A fıkomponens-elemzés a változók számát csökkenti minimális információveszteség 
mellett, ezért alkalmazása akkor indokolt, ha a változók száma magas. A módszer jellemzıje, 
hogy mindegyik komponens a sajátérték sorrendjében magyarázza a megfigyelt változók 
varianciáját, ahol az elsı faktor a legnagyobb részben, míg a többi faktor csökkenı mértékben 
járul hozzá az összvarianciához.” (Sajtos L. - Mitev A. 2007 253.old.). 
Míg a regresszió analízis során a magyarázó változók lehetı legkisebb autokorrelációja 
kívánatos, addig a fıkomponens-elemzés során célszerő egymással kapcsolatban lévı 
változókat használni. Elıfordulhat, hogy a rendszerrel nem korreláló mutatók is az elemzések 
részét képezik, azonban a faktorok száma egy ponton túl nem csökkenthetı. Nem elfogadható 
a változók közötti túl erıs (determinisztikus) kapcsolat sem, hiszen így a vizsgálatba bevont 
változók információtartalma lényegében megegyezik (Nagy Z. 2007 99. old.). 
A fıkomponens-elemzés faktorai egymással korrelálatlanok, a mutatórendszer azon elemeit 
tartalmazzák, amelyek egymással szorosabb sztochasztikus kapcsolatban vannak (Beluszki P. 
- Sikos T. 1982 143. old.). 
A fıkomponens-elemzés elsı lépése azon indikátorok összegyőjtése, amelyek összefüggésbe 
hozhatók hazánk vendégforgalmának alakulásával. A korrelációs együtthatók vizsgálata, 
valamint a lineáris regressziós modellek tapasztalatai alapján meghatározom az alkalmazott 
indikátorokat.  
A fıkomponens elemzés során kizárólag az indikátorok fajlagos értékeivel számolok. A 
szakirodalomban gyakran találkozhatunk fajlagos, ill. abszolút értékeket egyaránt felhasználó 
elemzésekkel, mégis javasolt kizárólag az egyik vagy a másik indikátortípus használata.  
A szakirodalomból ismert fıkomponens elemzések adathiány miatt, gyakran különbözı évek 
adatsorain alapulnak, „1-3 éves intervallumon belül azonban megengedhetı a ilyen jellegő 
adathasználat” (Nemes N. J. (szerk.) 2005 . 189. old.).  
A KSH az indikátorok egy részét nem évi rendszerességgel, hanem elıre meghatározott ütem 
szerint többévente győjti. Mivel a 2007-es évre vonatkozóan több indikátor (pl. egy lakosra 
jutó összes adó, jövedelem) nem áll rendelkezésemre, ezért a hiányzó indikátorok esetében az 
elérhetı legfrissebb (2004-es, 2005-ös) adatokkal számolok. 
A fıkomponens elemzés során törekedni kell arra, hogy ne szerepeljenek egymásból 
kiszámítható, ill. egymással túlzottan szoros kapcsolatban levı változók, (pl. személyi 
jövedelem, személyi jövedelemadó) ilyenkor az egyik indikátor elhagyása célszerő. 
A módszertkorlátait nem kellıen ismerık gyakori hibája, a faktorok értékeinek összeadása, 
ami elkerülendı, mivel a fıkomponensek egymással korrelálatlanok (Nemes N. J. (szerk.) 
2005 . 190. old.).  
A fıkomponens elemzés következı fázisában az indikátorok használhatóságát vizsgálom. A 
korrelációs mátrix segíti azon mutatók kiválasztását, amelyek páronként egymással 
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korrelálnak, azonban a korreláció mértéke nem túlságosan magas (ebben az esetben ugyanis 
minden változó egy faktorba kerülne) (Sajtos L. - Mitev A. 2007 254.old.). 
 

1.7 táblázat: A KMO teszteredményeinek értékelése 
0,9 ≤ KMO kiváló 

0,8 ≤ KMO < 0,9 nagyon jó 

0,7 ≤ KMO < 0,8 megfelelı 

0,6 ≤ KMO < 0,7 közepes 

0,5 ≤ KMO < 0,6 gyenge 

0 ≤ KMO < 0,5 elfogadhatatlan 

Forrás: Sajtos L. - Mitev A. 2007 258. old.  
 
A Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mutató értékkészlete 0 és 1 között mozog, és a változók 
korrelálatlanságát minısíti. Az ideálisnak tekinthetı indikátor-struktúra KMO értéke közelíti 
az 1-et (1.7 táblázat). 
A fıkomponens elemzés nagy szabadságot ad a kutatónak, ebbıl adódóan még az azonos 
céllal készített elemzések között sincs két egyforma. A faktorok számának meghatározása a 
kutató feladata, ami maximálisan a kiinduló változók mennyisége. A priori kritérium alapján a 
fıkomponensek száma elıre is meghatározható (Sajtos L. - Mitev A. 2007 259.old.), 
általánosan elterjedt azonban, hogy a faktorokat a Sree-Plot ábra, valamint Kaiser kritérium 
alapján jelöljük ki.  
A Kaiser kritérium alapján azokat a faktorokat érdemes az elemzésben hagyni, amelyek 
sajátértéke egynél nagyobb, ellenkezı esetben a faktor már egy változó információtartalmát 
sem hordozza. „Néhány kutató szerint a Kaiser kritériumot akkor célszerő alkalmazni, ha a 
változók száma 20 és 50 között van” (Sajtos L. - Mitev A. 2007 260.old.). 
A (rotálatlan) komponens mátrix, az eredeti változók valamint az adott faktor közötti 
korrelációs értékeket tartalmazza, értékkészlete -1 és 1 között mozog. Problémát jelent 
azonban, hogy a változók olyan faktorral is korrelálhatnak, amelyekhez valójában nincs 
közük. A probléma megoldásában segít a forgatás, más néven rotáció (Sajtos L. - Mitev A. 
2007 264. old.). 
A rotálási módszerek két csoportját (ortogonális forgatási módszerek, ill. nem ortogonális 
forgatási módszerek) különböztetjük meg (1.8. táblázat) (Sajtos L. - Mitev A. 2007 267. 
old.). Kutatásom során a szakirodalomban legtöbbször alkalmazott Varimax forgatási 
módszert használom, amely maximalizálja a magyarázott varianciát (Nemes N. J. (szerk.) 
2005 . 188. old.). 

1.8. táblázat: Faktorrotációs eljárások 
Ortogonális forgatási módszerek Nem ortogonális forgatási módszerek 

Varimax Quartimax Equimax Direct Oblimin Promax 

A faktorok által 
magyarázott 

varianciát 
maximalizálja, és 

arányosabban elosztja 
azok között. 

Az egy változó 
„megmagyarázásához” 

szükséges faktorok 
számát csökkenti. 

A Varimax és a 
Quartimax eljárások 
kombinációja, amely 

egyszerre csökkenti az 
egy faktorra jutó 

magas faktorszámú 
változók számát és az 

egy változó 
értelmezéséhez 

szükséges faktorok 
számát. 

A nem ortogonális forgatás révén kapott 
faktorok nem korrelálatlanok, egyes esetekben 

viszont könnyebben azonosíthatók  
(Ketskeméty L. - Izsó L. 1996) 

Forrás: Sajtos L. - Mitev A. 2007 267. old. 
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A rotált komponens mátrix az indikátorokhoz tartozó faktorsúlyokat tartalmazza. A 
faktorsúlyokkal kapcsolatos minimális elvárás, hogy abszolút értéke legalább a 0,3 legyen, a 
0,5-nél nagyobb faktorsúlyú indikátorokat tekintjük jelentısnek. 
Az elemzés során figyelembe kell lenni a változók un. kommunalitását, ami megmutatja, hogy 
a változó varianciájának az összes faktor mekkora részét magyarázza. A kommunalitás 
értékének legalább 0,5-nak kell lennie, ellenkezı esetben a változónak nincs elegendı 
magyarázó ereje (Sajtos L. - Mitev A. 2007 270. old.). 
A módszer jellegébıl adódóan a kutató nagy szabadsággal rendelkezik az eredmények 
értelmezésekor. Hasonló kutatások ismerete, intuíció és kreativitás szükséges az eredmények 
szakmailag helyes értékeléséhez. A faktorokat (fıkomponenseket) a bennük szereplı változók 
segítségével nevesítjük, az indikátorok átgondolt, a fıkomponens elemzés szabályainak 
megfelelı kiválasztása, több változat elkészítése révén áll elı egy olyan faktor struktúra, 
amely a változókat jól értelmezhetıen különíti csoportokra. A faktorok elnevezésénél 
törekedni kell arra, hogy a bennük foglalt összes változó jelentését tartalmazzák (Sajtos L. - 
Mitev A. 2007 274. old.). 
A fıkomponens elemzés elınye, hogy segítségével egymástól független változók hozhatók 
létre, amelyek további többváltozós elemzések (regressziós modellek, klaszter elemzés) 
alapját képezhetik. Disszertációmban a fıkomponens elemzés sajátértékein alapuló, lineáris 
regressziós modellekkel vizsgálom a faktorok szerepét hazánk vendégforgalmára 
(belföldi/külföldi/összesített).  
Kutatómunkám során a települések és a kistérségek alapvetı infrastruktúrája, valamint a 
turizmus közötti összefüggések feltárását is célul tőzöm ki. A kapcsolatok szorosságát a 
területi elemzések során gyakran alkalmazott Bennett módszerrel vizsgálom, amely speciális 
módon a szociológiai felmérésekbıl ismert Guttmann skálán alapul. 
A Guttmann skálát Louis Guttmann fejlesztette ki az 1950-es években, lényege, hogy a 
figyelembe vett tényezık (pl. különbözı szolgáltatások léte egy településeken) a függı 
változó (pl. települési szerep, vonzerı, fejlettség) különbözı erısségő mutatójának bizonyul. 
A szolgáltatások esetében hipotézisként megfogalmazható, hogy egy településen elérhetı 
bármely szolgáltatás nagy valószínőséggel megtalálható a tıle fejlettebb településen (Nemes 
N. J. (szerk.) 2005 33. old.). 
A Guttmann skála a települések és a szolgáltatások szerinti rendezést követıen kirajzolja a 
kistérségek települési hierarchiáját, oszlopaiban balról jobbra az egyre kevesebb településen 
elérhetı szolgáltatások vannak, annak soraiban felülrıl lefelé a szolgáltatásokkal kevésbé 
ellátott települések szerepelnek (1.9. táblázat). 
 

1.9. táblázat: Példa a szolgáltatások Guttmann skálájára 

Települések 1. leggyakoribb 
szolgáltatás 

2. leggyakoribb 
szolgáltatás 

3. leggyakoribb 
szolgáltatás 

4. leggyakoribb 
szolgáltatás 

5. leggyakoribb 
szolgáltatás 

6. leggyakoribb 
szolgáltatás 

1. legtöbb szolgáltatással 
rendelkezı település 

1 1 1 1 1 1 

2. legtöbb szolgáltatással 
rendelkezı település 

1 1 1 1   

3. legtöbb szolgáltatással 
rendelkezı település 

1 1  1   

4. legtöbb szolgáltatással 
rendelkezı település 

1 1 1    

5. legtöbb szolgáltatással 
rendelkezı település 

1 1 1    

6. legtöbb szolgáltatással 
rendelkezı település 

1    1  

7. legtöbb szolgáltatással 
rendelkezı település 

1      

Forrás: Saját szerkesztés 
 
Empirikus kutatások igazolták, hogy a lépcsızetes elrendezésben megfigyelhetı lyukak 
helyén idıvel nagy valószínőséggel megjelennek a hiányzó szolgáltatások, míg a lépcsıtıl 
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távol elhelyezkedı még létezı szolgáltatások (pl. egy iparcikk áruház egy periférikus, kis és 
csökkenı népességő településen) jó eséllyel meg fognak szőnni (Nemes N. J. (szerk.) 2005 
41. old.). 
A területi elemzések mindennapos problémája, hogy többé kevésbé eltérı jelentıségő 
(mérető, lakosságszámú, gazdasági szerepő stb.) térségek összevetésére tesznek kísérletet. A 
kistérségek Guttmann skálájának összeállításakor is nehezíti az összehasonlítást, hogy azok 
eltérı számú településbıl álló területi egységek. A probléma megoldásához a Guttmann 
skálák eredményeit Bennett módszer segítségével standardizálom. Elsıként meghatározom, 
hogy a kistérségek településeinek %-ban kifejezve hol van a legnagyobb arányban egy adott 
típusú szolgáltatás, majd a kiválasztott kistérség teljesítményét 100 %-nak veszem, és ehhez 
viszonyítva kiszámítom a többi kistérség ellátottsági szintjét szintén %-os formában. A 
számítások eredményeként kistérségenként és szolgáltatásonként elıáll egy-egy érték, 
melynek súlyozatlan számtani átlaga maga a Bennett mutató (1.10. táblázat). A komplex 
mutató értéke 0 és 100 % közé eshet, a szélsıértékek a gyakorlatban nagyon ritkán fordulnak 
elı (Nemes N. J. (szerk.) 2005 183. old.). 
 

1.10. táblázat: Példa a Bennett módszer alkalmazására 

Települések 1. szolgáltatás 2. szolgáltatás 3. szolgáltatás 4. szolgáltatás Bennett  mutató 
(átlag) 

1. kistérség 100% 100% 100% 80% 95% 

2. kistérség 80% 80% 80% 100% 85% 

3 kistérség 60% 50% 50% 60% 55% 

Forrás: Saját szerkesztés 
 
Disszertációm negyedik fejezetében értékelem az utóbbi évek turizmusfejlesztésének hatásait, 
a faktorelemzés eredményeit felhasználva csoportosítom a régió kistérségeit, majd konkrét 
turisztikai célokat fogalmazok meg az elemzések eredményeit felhasználva. 
A vendégéjszakák koncentrációjának változását 2000-rıl 2007-re vizsgálom, az 
elmozdulásokat Lorenz görbe segítségével szemléltetem. A Lorenz görbe a területi 
egyenlıtlenségek ábrázolásának egyik lehetséges eszköze, ami a kumulált relatív 
gyakoriságok (gi) függvényében ábrázolja a kumulált relatív értékösszeget (zi). Az átló és a 
görbe közötti terület mérete utal a koncentráció mértékére. Nehezíti az eredmények 
értelmezését, amikor a görbék metszik egymást, mivel ez a vizsgált mutatók eltérı eloszlására 
utal. 
A koncentráció változásait a fentebb említettek miatt más módszerrel is nyomon kell 
követnünk. A vendégéjszakák koncentrációjának értékeléséhez elsıként a Hirschman-
Herfindhal-féle koncentrációs indexet használom, ahol xi naturális mértékegységben megadott 
területi jellemzı.  
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Az index értékkészlete 1/n ≤ K ≤ 1, ahol n a kistérségek száma (0,6 felett jelentıs 
koncentráltságra utal) (Tóth G. 2009 1044. old.). 
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A turisztikai teljesítmények területi egyenlıtlenségeit a Hoover-index segítségével is 
vizsgálom. A mutató százalékban fejezi ki, hogy egy társadalmi-gazdasági jelenség (pl. 
vendégforgalom) hány százalékát kell a területegységek között átcsoportosítani ahhoz, hogy 
annak területi megoszlása megegyezzen a másik jellemzıével (pl. a lakónépesség).  
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A mutató értékkészlete 0 ≤ h ≤ 100, ahol xi és fi megoszlási viszonyszámok, melyekre fennáll, 

hogy ∑
=

n

i
ix

1

 =100 és ∑
=

n

i
if

1

 =100 (Nemes N. J. (szerk.) 2005 112. old.). 

A koncentráció látszólagos változatlansága jelentıs elmozdulásokat is eltakarhat, amennyiben 
nagyságrendileg azonos számú/súlyú területi egység teljesítménye hasonló mértékben 
változik pozitív és negatív irányban. A koncentráció változásai mellett ezért elengedhetetlen 
az elmozdulások feltérképezése átmenetmátrixok segítségével (1.11. táblázat). 
 

1.11. táblázat: Példa az átmenetmátrixra (t0-t1) 
t1 

Mutatószám 

t0 

1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória 

1. kategória 100%    

2. kategória 5% 90% 5%  

3. kategória  15% 80% 5% 

4. kategória  10% 10% 80% 

Forrás: Saját szerkesztés 
 
Az átmenetmátrixokban a területi egységeket a vizsgált mutatók (pl. vendégéjszakák száma) 
alapján kategóriákba sorolják, cellái megmutatják, hogy a t1 idıpontra mekkora esélye van 
egy területi egységnek az eredeti kategóriában maradásra (mátrix átló), ill. az eredeti 
kategóriához képest pozitív (átló feletti rész) vagy negatív (átló alatti rész) irányú 
elmozdulásra t0 idıponthoz képest. 
Nagyszámú területi egység esetén szükségessé válhat a hasonló jellemzıkkel rendelkezık 
kiválasztása, csoportosítása. Disszertációmban a kistérségeket a fıkomponens elemzés 
eredményeit felhasználva, a faktorok sajátértéke alapján csoportosítom.  
A klaszter elemzés a sokdimenziós osztályozás elterjedt módszere, amely pontok közötti 
távolságok kiszámításán alapul. A módszer nem túlzottan bonyolult, azonban jelentıs 
számítási igénye miatt szinte kizárólag számítógépes szoftverek segítségével készítik. A 
módszer korlátai közé tartozik, hogy a minta alapján nem vonhatóak le következtetések az 
alapsokaságra, ill. az osztályozás a választott eljárástól függıen eltérı eredményeket hoz(hat). 
Problémát jelenthet, hogy az eljárás akkor is létrehoz csoportokat, ha az adatokban nincsen 
tényleges hasonlóság. A felsoroltakból adódóan megfelelı háttérismeretek hiányában nagy a 
veszélye a szakmailag megalapozatlan állítások megfogalmazásának. 
A módszer alkalmazásakor elsıként a kiugró adatokat elemezzük, majd az eltérı adatskálák 
miatt standardizáljuk változóinkat. Ez a lépés vizsgálataim esetében elmarad, mivel a 
fıkomponens elemzés faktorainak sajátértékei eleve standardizált változók. 
A klaszteralgoritmusok kiindulópontját a hasonlóság- vagy távolságmátrixok jelentik. Az 
alkalmazott klasztereljárások lehetnek hierarchikusak és nem hierarchikusak. A hierarchikus 
típus összevonáson, ill. felosztáson alapuló altípusra bontható attól függıen, hogy az 
egységeket egyre nagyobb klaszterekbe rendezzük, vagy az összes elemet tartalmazó halmazt 
bontjuk kisebb csoportokba. A szakirodalomban leggyakrabban az összevonó eljárással 
találkozunk (Sajtos L. - Mitev A. 2007 295. old.). Disszertációmban a dimenziók kis száma (2 
db) miatt a legkisebb távolságon és a legközelebbi szomszédon alapuló módszert alkalmazom. 
A faktoranalízishez hasonlóan, a klaszter elemzés eredményei is jelentıs mértékben függnek 
készítıjük szakmai felkészültségétıl. A kutatónak kell döntenie a klaszterek számáról. A 
döntés történhet elméleti és gyakorlati megfontolások figyelembevételével, az összevonási 
séma (dendogram) alapján, a koefficiensek ábrázolása segítségével, vagy a klaszterek relatív 
mérete révén. Disszertációmban a kistérségek gazdasági helyzetével, turizmusával 
kapcsolatos ismereteim figyelembevételével, ill. a az összevonási séma alapján határozom 
meg az egy csoportba tartozó kistérségeket. 
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2. Területi turisztikai diszparitások Magyarországon és az 
Észak-magyarországi régióban 
 
Empirikus kutatásaim elsı részében hazánk és az Észak-magyarországi régiót jellemzı területi 
turisztikai különbözıségek, diszparitások feltérképezését tőzöm ki célul. 
 
Feltételezésem szerint 
 
H1: Hazánk vendégforgalma a települések/kistérségek szők körére koncentrálódik, a 
települések/kistérségek többségében nincs jelentıs gazdasági hatása a turizmusnak. 
 
H2: Az Észak magyarországi régió megyéinek turisztikai teljesítményében (a turisztikai kereslet 
és kínálat mutatószámainak alapján) jelentıs különbségek vannak. Bizonyítani kívánom, hogy a 
megyék turizmusa egymástól eltérı pályán mozog. 
 
A hipotézisek bizonyításához szükséges elemzéseket a Központi Statisztikai Hivatal T-Star 
adatbázisának segítségével készítettem el. A településsoros indikátorok aggregálásával kistérségi, 
megyei, ill. regionális vizsgálatokat készítettem, az esetek többségében fajlagos adatok 
segítségével, amelyek a települési, ill. térségi dimenziók változatossága ellenére alkalmassá 
váltak az összehasonlításra. 
 

2.1. Települési szintő turisztikai diszparitások hazánkban 
A turizmus területi diszparitásainak megismeréséhez elsıként a települési szintő adatsorok 
jellegzetességeinek megismerését tartom szükségesnek. A vendégéjszakák eloszlását 
logaritmikus skálán szemléltetem, mivel Budapest kiugró, ill. sok település alacsony 
teljesítménye jelentıs mértékben rontják a településsoros adatok értékelhetıségét. 
A vendégéjszakák településsoros értékeinek eloszlása közelítıleg normál eloszlású (2.1. ábra), 
azaz a vendégéjszakák értékei hasonlóan a jövedelmekhez (Nemes, 2005 24. old.) lognormális 
eloszlást mutatnak. A normál eloszlásgörbéhez képest mindössze az ezer vendégéjszaka körüli 
értékekkel rendelkezı települések felülreprezentáltak. 
 

2.1. ábra: Vendégéjszakák száma hazánk településein (2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
A belföldi vendégéjszakák számának eloszlása hasonlít az összes vendégéjszaka értékeinek 
görbéjéhez, azzal a különbséggel, hogy néhány településen (11 db) kizárólag külföldi 
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vendégforgalom létezik. Budapest az 1 milliós értékével jól közelíti a normál eloszlásgörbét (2.2. 
ábra). 

 
2.2. ábra: Belföldi (a) és külföldi (b) vendégéjszakák száma hazánk településein (2007) 

  
(a) (b) 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A külföldi vendégéjszakák számának eloszlása jelentısen eltér az összes vendégéjszakák 
számainak eloszlásától. A vizsgált 724 település közül 159-ben (30%) egyáltalán nem szálltak 
meg külföldiek, Budapest 6.233.093-as értéke egyértelmően eltávolodik a normál eloszlás 
görbéjétıl (2.2. ábra). 
A mutatók abszolút értékeinek vizsgálatán túl szükséges a fajlagos indikátorok szerinti eloszlás 
megismerése, mivel így kiszőrhetıek a településméretekbıl adódó eltérések, másrészt a fajlagos 
értékek utalnak a vendégforgalom fogadó közösségre gyakorolt gazdasági hatásainak mértékére. 

 
2.3. ábra: Egy fıre jutó vendégéjszakák száma hazánkban lineáris (a) és logaritmikus (b) skálán 

(2007) 

  
(a) (b) 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A lineáris skála alapú ábrázolás a fajlagos adatok esetében nem volt alkalmas lényegi 
következtetések megfogalmazására, így a továbbiakban a logaritmikus skálán történı 
megjelenítést választottam. 
Hazánkban kiemelkedıen magas azon települések száma, ahol a lakónépességhez mért 
vendégforgalom lényegében elhanyagolható. Az egy fıre jutó vendégéjszakák számának 
eloszlása jelentısen eltér a normális eloszlás görbéjétıl (2.3. ábra). 
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2.4. ábra: Egy fıre jutó belföldi (a) és külföldi (b) vendégéjszakák száma hazánk településein 
(2007) 

  
(a) (b) 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A belföldi vendégéjszakák fajlagos értékei azt mutatják, hogy a települések legnagyobb részében 
gyakorlatilag nincs jelentıs vendégforgalom (2.4. ábra). 

 
2.5. ábra: Külföldi vendégéjszakák aránya hazánk településein (2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
A külföldi vendégéjszakák alapján hasonló eredményre jutunk. 459 településen az egy fıre jutó 
vendégéjszakák száma egy alatti, 96-ban 1-10, 25-ben 10-100, és mindössze 3-ban mértek 100 
feletti értékeket (2.1. táblázat). 
 

2.1. táblázat: Hazánk települései a vendégéjszakák száma szerint (2007) 
Belföldi Külföldi Összesen  

Vendégéjszakák 
száma Települések 

száma (N) 

Települések 
megoszlása 

% 

Települések 
száma (N) 

Települések 
megoszlása 

% 

Települések 
száma (N) 

Települések 
megoszlása 

% 

0 2439 77,4% 2587 82,1% 2428 77,0% 

1-100 51 1,6% 133 4,2% 36 1,1% 

101-1000 216 6,9% 219 6,9% 193 6,1% 

1001-10000 305 9,7% 144 4,6% 325 10,3% 

10001-100000 123 3,9% 60 1,9% 142 4,5% 

100001- 18 0,6% 9 0,3% 28 0,9% 

Összesen 3152 100% 3152 100% 3152 100% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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A külföldi vendégéjszakák aránya 274 településen 20% alatti, mindössze 110 esetben 
figyelhetünk meg 50%-nál nagyobb értékeket (2.5. ábra). 
 

2.2. táblázat: Hazánk települései a vendégéjszakák egy fıre jutó értékei szerint (2007) 
Belföldi Külföldi Összesen  Egy lakosra 

jutó 
vendégéjszakák 

száma 
Települések 
száma (N) 

Települések 
megoszlása 

% 

Települések 
száma (N) 

Települések 
megoszlása 

% 

Települések 
száma (N) 

Települések 
megoszlása 

% 

0 2439 77,4% 2587 82,1% 2428 77,0% 

0.01-1 419 13,3% 459 14,6% 378 12,0% 

1,01-10 213 6,8% 78 2,5% 254 8,1% 

10,01-30 51 1,6% 18 0,6% 47 1,5% 

30,01-100 27 0,9% 7 0,2% 35 1,1% 

100,01- 3 0,1% 3 0,1% 10 0,3% 

Összesen 3152 100% 3152 100% 3152 100% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A hazánkba érkezı külföldiek túlnyomó többsége néhány tucat település szálláshelyeinek 
szolgáltatásait veszi igénybe, a külföldi vendégforgalom koncentrációja lényegesen nagyobb a 
belfölditıl. Mindez a fajlagos értékek megoszlása alapján is állítható (2.2. táblázat). 
 

2.2. Települési szintő turisztikai diszparitások az Észak-magyarországi 
régióban 
 
Az Észak-magyarországi régióban hasonlóan az országos vizsgálathoz, csak azokat a 
településeket vizsgáltam, amelyek lakónépességére vonatkozólag volt elérhetı adat. 
A régióban kiugróan nagy számban vannak azok a települések, ahol rendkívül kismértékő 
vendégforgalmat regisztráltak. A mérhetı vendégforgalom nélküli települések (467 db.) 
elhagyásával, a vendégéjszakák számának eloszlása lognormális, hasonlóan a belföldi, ill. a 
külföldi vendégéjszakákhoz (2.6. ábra). 
 

2.6. ábra: Az Észak-magyarországi régió települései a vendégéjszakák száma szerint  
lineáris (a) és logaritmikus (b) skálán (2007) 

  
(a) (b) 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A külföldi vendégéjszakák régiós értékei, az országos eloszláshoz hasonlóak, azzal a 
különbséggel, hogy országosan a mérhetı turizmussal rendelkezı települések mindössze 22%-
ában nem regisztráltak külföldi vendégeket, ugyanez régiónkban a települések 39%-át jellemezte. 
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2.7. ábra: Az Észak-magyarországi régió települései a belföldi (a) és külföldi (b) vendégéjszakák 
száma szerint (2007) 

  
(a) (b) 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
Az országos és a régiós vizsgálatok eredményeinek összehasonlíthatósága, valamint az 
eloszlásgörbék hasonlósága miatt, az összefoglaló táblázatokban ugyanazokat az osztályközöket 
használtam, mint az országos adatok esetében. 
 
2.3. táblázat: Az Észak-magyarországi régió települései a vendégéjszakák száma szerint (2007) 

 Belföldi Külföldi Összesen  

Vendégéjszakák 
száma 

Települések 
száma (N) 

Települések 
megoszlása 

% 

Települések 
száma (N) 

Települések 
megoszlása 

% 

Települések 
száma (N) 

Települések 
megoszlása 

% 

0 476 78,0% 529 86,7% 476 78,0% 

1-100 8 1,3% 26 4,3% 7 1,1% 

101-1000 44 7,2% 37 6,1% 42 6,9% 

1001-10000 59 9,7% 13 2,1% 62 10,2% 

10001-100000 21 3,4% 5 0,8% 21 3,4% 

100001- 2 0,3% 0 0,0% 2 0,3% 

Összesen 610 100% 610 100% 610 100% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A régióban az országos arányhoz hasonló mértékben vannak olyan települések, ahol 2007-ben 
egyetlen vendégéjszakát sem regisztráltak, némileg több azonban azon települések aránya ahová 
egyáltalában nem érkeztek külföldi vendégek (86,7%) (2.3. táblázat). 
 

2.8. ábra: Egy fıre jutó vendégéjszakák száma régiónk településein (2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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A fajlagos adatok eloszlása jelentısen eltér a lognormális eloszlásgörbétıl, mivel magas azoknak 
a településeknek a száma ahol a fajlagos értékek rendkívül alacsonyak. Régiónkban a 
vendégforgalom 84,9%-a mindössze 23 településre koncentrálódik (2.8. ábra). 
Abból adódóan, hogy a vendégéjszakák 84,1%-a hazai turisták utazásainak köszönhetı, a 
belföldi vendégéjszakák eloszlása gyakorlatilag megegyezik az összesített értékekével. Ugyanez 
nem mondható el a külföldi vendégforgalomról, ahol a korábbiaktól eltérı módon, ismét a 
lineáris skálán történı ábrázolást választottam, amit a régió településein mért legnagyobb érték 
(3,33 vendégéjszaka/fı) indokolt (Aggtelek) (2.9. ábra). 
 

2.9. ábra: Egy fıre jutó belföldi (a) és külföldi (b) vendégéjszakák száma régiónk településein (2007) 

  
(a) (b) 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A 2.4. táblázat segítségével tovább árnyalható az eddigiekben felvázolt helyzet. Az összesített, 
ill. a belföldi vendégéjszakák értékei, hasonlóak az országos szinten megfigyeltekhez, a külföldi 
vendégforgalom területén azonban régiónk jelentıs lemaradással rendelkezik. 
 

2.4. táblázat: Az Észak-magyarországi régió települései a vendégéjszakák egy fıre jutó értékei 
szerint (2007) 

Belföldi Külföldi Összesen  Egy lakosra 
jutó 

vendégéjszakák 
száma 

Települések 
száma (N) 

Települések 
megoszlása 

% 

Települések 
száma (N) 

Települések 
megoszlása 

% 

Települések 
száma (N) 

Települések 
megoszlása 

% 

0 477 78,2% 534 87,5% 477 78,2% 

0,01-1 62 10,2% 68 11,1% 62 10,2% 

1,01-10 48 7,9% 8 1,3% 48 7,9% 

10,01-30 15 2,5% 0 0,0% 15 2,5% 

30,01-100 6 1,0% 0 0,0% 6 1,0% 

100,01- 2 0,3% 0 0,0% 2 0,3% 

Összesen 610 100% 610 100% 610 100% 

Forrás: A KSH településsoros adatai alapján saját szerkesztés 
 
A turisztikai adatok jellegzetességeit feltáró kutatásaim során megfogalmazódott bennem néhány 
feltevés, amelyek igazolását grafikus ábrázolás segítségével kíséreltem meg. 
Feltevéseim a következıek voltak: 
 

• a települések vendégforgalma, ill. annak fajlagos értékei között kapcsolat van, 
• a külföldi vendégforgalom kapcsolatban áll a belföldi vendégéjszakák számának 

alakulásával, 
• a külföldi vendégforgalom nagysága, ill. a települések külföldi vendégforgalmának 

aránya kapcsolatban van egymással. 
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A települések vendégforgalmára, ill. annak fajlagos értékeire vonatkozó feltételezésem 
helytállónak bizonyult. A kapcsolat szorossága közepesen erıs országos és régiós szinten 
egyaránt. Mégis számos település, a jelentıs vendégforgalom ellenére, relatíve nagy 
lakónépességnek köszönhetıen sem számíthat a gazdasági élet szereplıinek széles köre számára 
érezhetı, a turizmusból származó pozitív hatásokra (2.10. ábra (a)). 
 

2.10. ábra: Régiónk (a) és hazánk (b) települései a vendégéjszakák száma, ill. annak fajlagos 
értékei szerint (2007) 

  
(a) (b) 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 

A belföldi, ill. a külföldi vendégéjszakák száma közötti kapcsolatra vonatkozó feltételezésem a 
rendelkezésre álló adatok alapján kevésbé igazolható (2.11. ábra). Országos és régiós szinten, 
közel 10.000 vendégéjszakás forgalmú település esetében is elıfordulhat, hogy egyetlen külföldi 
vendég sem érkezett. Lényegesen kevesebb olyan település van hazánkban (az Észak-
magyarországi régióban nem volt ilyen eset), ahol kizárólag külföldi vendégforgalmat 
regisztráltak. 
A kapcsolat erıssége az országos és a régiós adatok esetében közepesen erıs, azaz a belföldi, ill. 
a külföldi vendégéjszakák értékei nem feltétlenül mozognak együtt, mégis a vendégforgalom egy 
adott szintjén túl (kb. 10000 belföldi vendégéjszaka) nem valószínő, hogy egyáltalán ne 
jelenjenek meg a külföldi turisták. 

 

2.11. ábra: Régiónk (a) és hazánk (b) települései a belföldi és külföldi vendégéjszakák száma 
szerint (2007) 

  
(a) (b) 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés  
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A külföldi turisták arányára vonatkozó feltételezésem a régiós adatok esetében kevésbé, országos 
szinten jobban igazolható (2.12. ábra). 
Míg a régiós adatok gyenge, közepes kapcsolatot mutatnak, addig az országos szinten 
megfigyelhetı összefüggés erıs. A külföldi turisták a települések szők körébe koncentráltan 
érkeznek, számuk növekedését nagy eséllyel követi a külföldi vendégforgalom arányának 
növekedése. 
 

2.12. ábra: Régiónk (a) és hazánk (b) települései a külföldi vendégéjszakák száma és aránya 
szerint (2007) 

  
(a) (b) 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés (vendégéjszakák száma> 0) 
 

2.3. Kistérségi szintő turisztikai diszparitások hazánkban 
 
A kistérségi vizsgálatok során, hasonlóan a településekhez problémaként jelentkezett a 
kistérségek számának változása. A jelenlegi kistérségi beosztás 174 kistérséget tart számon. Ilyen 
struktúra szerint a Központi Statisztikai Hivatal 2008. január 1-tıl győjti az adatokat.  
 

2.13. ábra: Vendégéjszakák száma hazánk kistérségeiben (2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
A dolgozat készítésekor a KSH területi adatbázisában szereplı legfrissebb adatok 2007-re 
vonatkoztak, ezért a kistérségi vizsgálatok esetében célszerőnek tartottam a korábbi 2004-es 
kistérségi struktúrának (168 kistérség) megfelelı adatbázis összeállítását. 
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A kistérségi vendégéjszakák gyakorisági eloszlása, hasonlóan a településsoros értékekhez, a 
lognormális eloszláshoz közelít, az összesített, ill. a belföldi vendégforgalom esetében egyaránt. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy mindkét esetben az ezer és tízezer közötti vendégéjszakát 
felmutató kistérségek száma felülreprezentált a normális eloszláshoz képest (2.14. ábra). 

 
2.14. ábra: Belföldi (a) és külföldi (b) vendégéjszakák száma hazánk kistérségeiben (2007) 

  
(a) (b) 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
3 kistérségben nincs a KSH adatai alapján kimutatható vendégforgalom, 11 kistérségben mértek 
kiugróan magas értékeket (2.5. táblázat). 

 
2.5. táblázat: Hazánk kistérségei a vendégéjszakák száma szerint (2007) 

Belföldi Külföldi Összesen  

Vendégéjszakák 
száma Kistérségek 

száma (N) 

Kistérségek 

megoszlása 
% 

Kistérségek 

száma (N) 

Kistérségek 

megoszlása 
% 

Kistérségek 

száma (N) 

Kistérségek 

megoszlása 
% 

0 3 1,8% 8 4,8% 3 1,8% 

1-5000 34 20,2% 82 48,8% 28 16,7% 

5001-30000 69 41,1% 47 28,0% 67 39,9% 

30001-100000 38 22,6% 20 11,9% 38 22,6% 

100001-1000000 24 14,3% 10 6,0% 30 17,9% 

1000001- 0 0,0% 1 0,6% 2 1,2% 

Összesen 168 100% 168 100% 168 100% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A belföldi vendégéjszakák eloszlása szinte megegyezik az összesített értékekkel, köszönhetıen a 
külföldi vendégforgalom erıteljes koncentrációjának. 
Statisztikailag mérhetı külföldi vendégforgalom 8 kistérségben egyáltalán nem volt, a 
gyakorisági eloszlás jelentısen eltér a lognormális eloszlásgörbétıl, a nagyobb értékek 
elıfordulása egyenletesebb a kistérségekben. 
A külföldi vendégéjszakák száma szerint 3 kistérségben nincs kimutatható vendégforgalom, 
mindössze 6 esetben figyeltek meg kiugróan magas értékekkel. 
A vendégéjszakák fajlagos értékei alapján, kistérségeink 67,8%-ában 0 vendégéjszaka/fı közeli 
értékekkel találkozunk, mindössze 7 kistérség rendelkezik jelentısebb, 10 vendégéjszaka/fıt 
meghaladó fajlagos teljesítménnyel (2.6. táblázat). 
Ennek megfelelıen a gyakorisági eloszlások jelentıs eltérést mutatnak a lognormális 
eloszlásgörbéhez képest, hiszen arányaiban rendkívül nagy az alacsony fajlagos értékő 
kistérségek száma (2.15., 2.16. ábra). 
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2.15. ábra: A vendégéjszakák számának egy fıre jutó értékei hazánk kistérségeiben (2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
A belföldi vendégéjszakák fajlagos értékeinek kisebb szórása miatt a lineáris skálán történı 
ábrázolás is szemléletes lenne, azonban az összehasonlíthatóság miatt a továbbiakban is 
logaritmizált skálát alkalmazok. 
 

2.16. ábra: A belföldi (a) és külföldi (b) vendégéjszakák számának egy fıre jutó értékei hazánk 
kistérségeiben (2007) 

  
(a) (b) 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A belföldi, ill. a külföldi vendégéjszakákra vonatkozó ábrákat összehasonlítva jelentıs eltérést 
figyelhetünk meg. A külföldi vendégéjszakák sokkal erıteljesebben koncentrálódnak az ország 
néhány kistérségére. A leglátogatottabb 10 kistérség, közel 80%-al részesedik az összes külföldi 
vendégforgalomból. 
 

2.6. táblázat: Hazánk kistérségei a vendégéjszakák egy fıre jutó értékei szerint (2007) 
Belföldi Külföldi Összesen  Egy lakosra jutó 

vendégéjszakák 
száma 

Kistérségek 
száma (N) 

Kistérségek 
megoszlása 

% 

Kistérségek 
száma (N) 

Kistérségek 
megoszlása 

% 

Kistérségek 
száma (N) 

Kistérségek 
megoszlása 

% 
0 3 1,8% 8 4,8% 8 4,8% 

0,01-1 122 72,6% 141 83,9% 106 63,1% 

1,01-10 37 22,0% 16 9,5% 47 28,0% 

10,01-30 6 3,6% 2 1,2% 5 3,0% 

30,01-100 0 0,0% 1 0,6% 2 1,2% 

100,01- 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Összesen 168 100% 168 100% 168 100% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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A belföldi vendégforgalom sokkal kevésbé koncentrált. Az elsı 10 kistérség „mindössze” 45,1%-
át adja az összes vendégforgalomnak, további 41 kistérség szükséges a 80%-os részesedés 
eléréséhez. 
A kistérségi adatok külföldi vendégéjszakák számára vonatkozó gyakorisági eloszlása, 
megerısíti a korábbi, koncentrációra vonatkozó megállapításaimat. Néhány kistérségben nagyon 
magas külföldi vendégaránnyal találkozhatunk (melléklet 2.1. táblázat). 
A kistérségi adatok esetében, gyakorisági eloszlás 0-hoz közeli értékek esetében markánsan eltér 
a lognormális eloszlásgörbétıl. 39 kistérségben lényegében nincs szignifikáns mértékő külföldi 
vendégforgalom. 

 
2.17. ábra: Hazánk kistérségei a külföldi vendégéjszakák aránya szerint (%) (2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

2.4. Kistérségi szintő turisztikai diszparitások az Észak-magyarországi 
régióban 
 
Az Észak-magyarországi régió vizsgálata során, 28 kistérség turisztikai teljesítményeit 
számszerősítettem, a Mezıcsáti kistérségben 2007-ben nem volt mőködı kereskedelmi 
szálláshely. 

 
2.18. ábra: Vendégéjszakák száma régiónk kistérségeiben (2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
A vendégéjszakák száma szerinti eloszlás régiónk kistérségeiben is közelít a lognormális 
eloszlásgörbéhez (2.18. ábra). 
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Mivel régiónk turizmusának jellemzıit alapvetıen a belföldi vendégforgalom határozza meg, 
nem meglepı, hogy a belföldi vendégéjszakák számának eloszlása erısen hasonlít, az összesített 
értékekéhez (2.19. ábra). 

 
2.19. ábra: Belföldi (a) és külföldi (b) vendégéjszakák száma régiónk kistérségeiben (2007) 

  
(a) (b) 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 

A külföldi vendégforgalom legnagyobb része régiónk néhány kistérségére koncentrálódik. 19 
esetben gyakorlatilag elhanyagolható külföldi vendégforgalmat tapasztaltunk (2.7. táblázat). 
10.000 feletti külföldi vendégéjszakát csak az Egri (86.664), Miskolci (53.534), Tiszaújvárosi 
(31.933), Sárospataki (14,697), és a Mezıkövesdi (13.251) kistérségekben regisztráltak. 

 
2.7. táblázat: Az Észak-magyarországi régió kistérségei a vendégéjszakák száma szerint (2007) 

Belföldi Külföldi Összesen  
Vendégéjszakák 

száma Kistérségek 
száma (N) 

Kistérségek 
megoszlása 

% 

Kistérségek 
száma (N) 

Kistérségek 
megoszlása 

% 

Kistérségek 
száma (N) 

Kistérségek 
megoszlása 

% 
0 1 3,57% 1 3,57% 1 3,57% 

1-5000 3 10,71% 19 67,86% 3 10,71% 

5001-30000 12 42,86% 5 17,86% 12 42,86% 

30001-100000 8 28,57% 3 10,71% 8 28,57% 

100001-1000000 4 14,29% 0 0,00% 4 14,29% 

1000001- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Összesen 28 100% 28 100% 28 100% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A fajlagos értékek bemutatásával, tovább árnyalhatjuk az eddig kialakult képet. A kis fajlagos 
értékek, ill. a szóródás terjedelme alapján az adatokat lineáris skálán ábrázoltam (2.20. ábra). 
A vendégéjszakák számának egy lakosra jutó értékei, régiónk minden kistérségében rendkívül 
alacsonyak, 18 kistérségben az egyet sem éri el. 
A belföldi vendégéjszakák fajlagos értékének esetében ugyanez 18 kistérségrıl állítható, 
köszönhetıen a külföldi vendégforgalom kis arányának (2.21. ábra (a)). 
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2.20. ábra: Vendégéjszakák számának egy fıre jutó értékei régiónk kistérségeiben (2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A lakónépességhez mérten is jelentıs külföldi vendégforgalomról a régió egyetlen kistérségében 
sem beszélhetünk, tekintettel a mért legnagyobb 1,25 külföldi vendégéjszaka/fı értékre (2.21. 
ábra (b)). 
 

2.21. ábra: Belföldi (a) és külföldi (b) vendégéjszakák számának egy fıre jutó értékei régiónk 
kistérségeiben (2007) 

  
a) b) 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A 2.8. táblázat az egy fıre jutó értékek alapján kategóriákba sorolja a kistérségeket. A 
kategóriák megegyeznek az országos vizsgálat során alkalmazottakkal, így a régió kistérségeinek 
adatai összehasonlíthatóak az országos értékekkel. 
 

2.8. táblázat: Régiónk kistérségei a vendégéjszakák egy fıre jutó értékei szerint (2007) 
 Belföldi Külföldi Összesen 

Egy lakosra 
jutó 

vendégéjszakák 
száma 

Kistérségek 

száma (N) 

Kistérségek 

megoszlása 
% 

Kistérségek 

száma (N) 

Kistérségek 

megoszlása 
% 

Kistérségek 

száma (N) 

Kistérségek 

megoszlása 
% 

0 1 3,57% 3 10,71% 1 3,57% 
0,01-1 17 60,71% 24 85,71% 18 64,29% 

1,01-10 10 35,71% 1 3,57% 9 32,14% 
10,01-30 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

30,01-100 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

100,01- 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Összesen 28 100% 28 100% 28 100% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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Régiónkban egyetlen olyan kistérség sincs, ahol a turizmus, jelentıs fajlagos teljesítményt tudna 
felmutatni, hatásai inkább lokális, mint térségi szinten jelentkeznek. 
A külföldi vendégforgalom aránya 24 kistérségben 20% alatti, miközben az országos átlag 50,4% 
volt. Az Egri, Sárospataki, Ózdi, kistérségek külföldi vendégforgalmának aránya valamivel 20% 
feletti, 54,7%-os teljesítményével kizárólag a Tiszaújvárosi kistérség haladta meg az országos 
átlagot (melléklet 2.2. táblázat). 

 
2.22. ábra: Régiónk (a) és hazánk (b) kistérségei a vendégéjszakák száma, ill. annak egy fıre jutó 

értékei szerint (2007) 

  
(a) (b) 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A kistérségek esetében is szükségesnek tartottam a 2.2. alfejezetben már vizsgált összefüggések 
feltárását. 
A kistérségi szintnek megfelelıen módosított feltevéseim a következıek voltak: 

• a kistérségek vendégforgalma, ill. annak fajlagos értékei között kapcsolat van, 
• a külföldi vendégforgalom kapcsolatban áll a belföldi vendégéjszakák számának 

alakulásával, 
• a külföldi vendégforgalom értékei, ill. a kistérségek külföldi vendégforgalmának aránya 

összefüggenek egymással. 
 
A vendégforgalomra, ill. annak fajlagos értékeire vonatkozó feltételezésem helytállónak 
bizonyult. A kapcsolat egyaránt közepesen erıs hazánk és a régió kistérségeiben, bár az országos 
0,682-es R2 lényegesen szorosabb kapcsolatra utal (2.22. ábra). 
A vendégforgalom különösen a nagyobb értékek esetében, együtt jár a lakónépességhez mért 
fajlagos teljesítmények emelkedésével. 
A kistérségi szint jellemzıinek megismerése során szükségesnek tartottam a külföldi, ill. a 
belföldi vendégéjszakákra vonatkozó jellegzetességek elkülönítését. 
Régiónkban szoros kapcsolat figyelhetı meg a külföldi vendégforgalom, ill. annak fajlagos 
értékei között. A regressziós egyenes meredeksége nagyon kicsi, ami annak köszönhetı, hogy a 
jelentısebb vendégforgalom elsısorban a nagyobb lélekszámú kistérségekben jelentkezik (2.24. 
(a) ábra). 
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2.23. ábra: Régiónk (a) és hazánk (b) kistérségei a külföldi vendégéjszakák száma, ill. annak egy 
fıre jutó értékei szerint (2007) 

  
(a) (b) 

Forrás: A KSH kistérségi adatai alapján saját szerkesztés 
 
A belföldi vendégforgalom kistérségi értékeinek ábrája erısen hasonlít az össz-
vendégéjszakáéhoz, regionális (R2=0,634), és országos (R2=0,577) közepesen erıs lineáris 
kapcsolat megléte mellett, köszönhetıen a külföldi vendégek koncentrált érkezésének (melléklet 
2.1. ábra). 
 

2.24. ábra: Régiónk (a) és hazánk (b) kistérségei a belföldi és külföldi vendégéjszakák száma 
szerint (2007) 

  
(a) (b) 

Forrás: A KSH kistérségi adatai alapján saját szerkesztés 
 
A külföldi, ill. a belföldi vendégéjszakák száma közötti kapcsolat, országos, ill. régiós szinten 
egyaránt erıs, jelentıs külföldi turizmus nem képzelhetı el a hazai turisták megjelenése nélkül.  
A külföldi vendégéjszakák arányával kapcsolatban kistérségi szinten hasonló következtetésekre 
juthatunk, mint a településeken, azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben kb. 1000 
vendégéjszaka feletti értékek esetében számíthatunk a külföldi vendégek megjelenésére. Az R2 

értékei közepesen erıs kapcsolatra utalnak. 
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2.25. ábra: Régiónk (a) és hazánk (b) kistérségei a külföldi vendégéjszakák száma és aránya 
szerint (2007) 

  
(a) (b) 
Forrás: A KSH településsoros adatai alapján saját szerkesztés 

 
2.9. táblázat: A településsoros és kistérségi elemzések legfontosabb megállapításai 

Magyarország települései Észak-magyarországi régió 
települései 

• Hazánk településeinek túlnyomó részén nincs 
statisztikailag kimutatható vendégforgalom, mindössze 
724 esetben (22,8%) regisztráltak legalább egy 
vendégéjszakát, 

• a vendégéjszakák száma jól közelíti a lognormális 
eloszlást, 

• a vendégéjszakák egy fıre jutó értékeinek eloszlása 
erısen eltér a lognormális eloszlásgörbétıl, mivel 
jelentıs azon településeknek a száma ahol rendkívül 
alacsony fajlagos értékeket találunk, 

• a települések túlnyomó többségében gyakorlatilag alig 
van kimutatható fajlagos vendégforgalom, 

• a külföldi vendégéjszakák értékei a lognormális 
eloszláshoz közelítenek. 

• A régió településeinek túlnyomó részén nincs 
statisztikailag kimutatható vendégforgalom, mindössze 
143 lepelülésen (23,9%) mértek 0-nál nagyobb értéket, 

• a vendégéjszakák száma jól közelíti a lognormális 
eloszlást, 

• a vendégéjszakák egy fıre jutó értékeinek eloszlása 
erısen eltér a lognormális eloszlásgörbétıl, mivel 
jelentıs azon településeknek a száma, ahol rendkívül 
alacsony fajlagos értékeket találunk, 

• a települések túlnyomó többségében alig van 
kimutatható fajlagos vendégforgalom, 

• a külföldi vendégéjszakák gyakorisági görbéje jelentısen 
eltér az országos eloszlástól. A régió településein mért 
legnagyobb érték mindössze 3,044 volt. 

Magyarország kistérségei Észak-magyarországi régió 
kistérségei 

• A kistérségi vendégéjszakák gyakorisági eloszlása, a 
lognormális eloszláshoz közelít, az összesített, ill. a 
belföldi vendégforgalom esetében egyaránt. 

• külföldi vendégforgalom gyakorisági eloszlása 
jelentısen eltér a lognormális eloszlásgörbétıl, a 
nagyobb értékek eloszlása egyenletesebb a 
kistérségekben, 

• a vendégéjszakák fajlagos értékei alapján, kistérségeink 
67,8%-ában 0 vendégéjszaka/fı közeli értékekkel 
találkozunk, mindössze 7 kistérség rendelkezik 
jelentısebb, 10 vendégéjszaka/fıt meghaladó fajlagos 
teljesítménnyel. 

• a külföldi vendégéjszakák erısen koncentrálódnak az 
ország néhány kistérségére. A leglátogatottabb 10 
kistérség, közel 80%-al részesedik az összes külföldi 
vendégforgalomból. 

• a belföldi vendégforgalom sokkal kevésbé koncentrált, 
az elsı 10 kistérség „mindössze” 45,1%-át adja az összes 
vendégforgalomnak. 

• A vendégéjszakák száma szerinti eloszlás régiónk 
kistérségeiben közelít a lognormális eloszlásgörbéhez, 

• a külföldi vendégforgalom legnagyobb része régiónk 
néhány kistérségére koncentrálódik, 22 kistérségben 
gyakorlatilag nem beszélhetünk jelentıs külföldi 
vendégforgalomról, 

• a vendégéjszakák számának egy lakosra jutó értékei, 
minden kistérségben rendkívül alacsonyak, 17 
kistérségben az egyet sem érik el, 

• a lakónépességhez mérten is jelentıs külföldi 
vendégforgalomról a régió egyetlen kistérségében sem 
beszélhetünk, tekintettel a mért legnagyobb 1,25 külföldi 
vendégéjszaka/fı értékre. 

• régiónkban egyetlen olyan kistérség sincs, ahol a 
turizmus, jelentıs fajlagos teljesítményt tudna 
felmutatni, a turizmus hatásai inkább lokális, mint térségi 
szinten jelentkeznek. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Magyarországon 2007-ben a települések 77%-ában, az Észak-magyarországi régió településeinek 
78 %-ában egyetlen vendégéjszakát sem regisztráltak. Országosan a települések 11,6%-ban 
mértek 10 vendégéjszaka/fı értéknél magasabbat, ugyanez az Észak-magyarországi régió 
településeinek mindössze 11%-ára volt jellemzı. A kistérségekben 10 vendégéjszaka/fı értéket 
meghaladó teljesítményt összesen 5 esetben tapasztaltak 2007-ben. A 2.1.-2.4. alfejezetben 
foglaltak alapján a fejezet elején megfogalmazott H1 hipotézist változtatás nélkül bizonyítottnak 
látom és tézisként is megfogalmazom. 
 
T1: A vendégforgalom adatainak területi megoszlása igazolta, hogy a turistaérkezések a 
települések/kistérségek egy szők körére koncentrálódnak (2007-ben 50 településen és 10 
kistérségben regisztrálták a vendégéjszakák 80%-át). A vendégforgalom fajlagos értékei 
alapján csak a települések/kistérségek 3-4 %-ában feltételezhetjük, hogy a turizmus 
jelentıs gazdasági hatásokat eredményez. 

 

2.5. Az Észak-magyarországi régió helye, szerepe Magyarország 
turizmusában, különös tekintettel a régió megyéinek helyzetére 
 
A 2007-es évre vonatkozó statikus vizsgálatokat követıen fontosnak tartottam, hogy 
megismerjem a régiót és megyéit jellemzı turisztikai folyamatokat. Az idısoros vizsgálatok 
során a lehetı legszélesebb idıhorizont megválasztására törekedtem. A KSH T-Star 
adatbázisának köszönhetıen vizsgálataim túlnyomó többségét az 1990-2007-es idıszakra 
készíthettem el, csak néhány esetben támaszkodhattam kizárólag az 1998-2007-es adatokra. 
Vizsgálataim során többnyire fajlagos mutatószámokat alkalmaztam, amelyek a térségi 
összehasonlításokat is lehetıvé tették. 

 
2.10. táblázat: Vendégéjszakák száma az Észak-magyarországi régióban (1990-2007) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Borsod-Abaúj-Zemplén 797386 699780 563887 531343 537667 491862 494758 529336 551343 

Heves 642871 473946 499702 518730 574987 594170 620760 595676 653448 

Nógrád 202170 155587 156871 152621 154320 166868 179651 178395 170622 

Észak-Magyarország 1642427 1329313 1220460 1202694 1266974 1252900 1295169 1303407 1375413 

Magyarország összesen 22386526 17595905 16314567 16685535 16973761 16340060 17141754 17446481 16915849 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Borsod-Abaúj-Zemplén 603072 644429 628706 663346 738372 692297 717025 737719 744134 

Heves 731692 719525 679589 683501 649575 645296 669602 686082 696874 

Nógrád 155568 162520 166063 166739 146670 122597 106530 109302 94097 

Észak-Magyarország 1490332 1526474 1474358 1513586 1534617 1460190 1493157 1533103 1535105 

Magyarország összesen 17327041 18369319 18648371 18449925 18611114 18899483 19737358 19652026 20128534 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
Az 1990-tıl 2007-ig terjedı idıszakban a legnagyobb vendégforgalmat 1990-ben mérték 
Magyarországon (2.10. táblázat). A gazdasági szerkezetváltás, a határok átjárhatóvá válásának 
hatásai alól a turizmus sem mentesülhetett. A 90-es évek elsı éveiben a szektor mutatói, az 
ország gazdasági teljesítményének megfelelıen alakultak. 
A fordulópontot az 1993-as év jelentette. Ettıl az idıponttól a vendégéjszakák száma egy-két év 
kisebb mértékő csökkenésétıl eltekintve egyértelmő nıtt, bár 2007-ben még mindig nem érte el 
az 1990-es szintet. 
Az országos tendenciáknak megfelelı változásokat figyelhettünk meg Borsod-Abaúj-Zemplén és 
Heves megyében is, ahol az 1993-as mélypont után ismét növekedésnek indult a 
vendégforgalom. Ugyanez Nógrád megyérıl egyáltalán nem mondható el. Nógrádban hasonlóan 
a másik két megyéhez, 1993-tól növekvı vendégforgalomról beszélhetünk, azonban a kedvezı 
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folyamatok csak 1996-ig tartottak. Ezt követıen a megye vendégforgalma 2007-ig fokozatosan 
és drasztikusan lecsökkent az 1990-es teljesítményének 46,5%-ára. 
 

2.11. táblázat: Belföldi vendégéjszakák száma az Észak-magyarországi régióban (1990-2007) 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Borsod-Abaúj-Zemplén 534183 465136 391564 350751 351352 344208 351828 387399 410736 

Heves 429464 291032 352562 368113 442210 469445 479758 462255 490885 

Nógrád 166651 134378 137100 131790 133417 152261 167314 164941 155418 

Észak-Magyarország 1130298 890546 881226 850654 926979 965914 998900 1014595 1057039 

Magyarország összesen 8768031 6094892 5917025 6183877 6437628 6342347 6466235 6790834 6778163 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Borsod-Abaúj-Zemplén 462344 505147 492507 537205 602550 559202 590208 601479 608988 

Heves 564004 544004 507121 536050 537809 535253 547930 584738 596411 

Nógrád 140251 148755 153762 153902 136124 112579 96469 98602 86316 

Észak-Magyarország 1166599 1197906 1153390 1227157 1276483 1207034 1234607 1284819 1291715 

Magyarország összesen 7384344 7855494 7753878 8088966 8570776 8391374 8958459 9606135 9957726 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A turizmussal kapcsolatos térségi folyamatok vizsgálatakor, azok eltérı jellegzetességei miatt 
elengedhetetlen a belföldi és külföldi vendégforgalom önálló megjelenítése (2.11., 2.12. 
táblázat). 
 

2.12. táblázat: Külföldi vendégéjszakák száma az Észak-magyarországi régióban (1990-2007) 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Borsod-Abaúj-Zemplén 263203 234644 172323 180592 186315 147654 142930 141937 140607 

Heves 213407 182914 147140 150617 132777 124725 141002 133421 162563 

Nógrád 35519 21209 19771 20831 20903 14607 12337 13454 15204 

Észak-Magyarország 512129 438767 339234 352040 339995 286986 296269 288812 318374 

Magyarország összesen 13618495 11501013 10397542 10501658 10536133 9997713 10675519 10655647 10137686 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Borsod-Abaúj-Zemplén 140728 139282 136199 126141 135822 133095 126817 136240 135146 

Heves 167688 175521 172468 147451 111766 110043 121672 101344 100463 

Nógrád 15317 13765 12301 12837 10546 10018 10061 10700 7781 

Észak-Magyarország 323733 328568 320968 286429 258134 253156 258550 248284 243390 

Magyarország összesen 9942697 10513825 10894493 10360959 10040338 10508109 10778899 10045891 10170808 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A belföldi vendégforgalom az összesített értékekhez hasonló jellegzetességeket mutat, az 1993-
as év jelentette a fordulópontot, majd ezt követıen (egy-két év kisebb mértékő csökkenésétıl 
eltekintve) töretlen növekedésrıl számolhatunk be. Hazánkban hasonlóan más európai 
országokhoz a turizmus növekedésének kulcsa a belföldi turizmus expanziójának köszönhetı 
(Schmidt H. W. 2005 1. old.). Régiónk megyéi (köszönhetıen a külföldi vendégek kis 
arányának) az összesített értékekhez hasonlóan teljesítettek. 
Jelentısen eltérı folyamatok figyelhetıek meg a külföldi vendégforgalomban, ami 1990-rıl 
1992-re, „mindössze” 23,6%-os csökkenést mutatott a belföldi vendégforgalom 32,5%-os 
szőküléséhez képest. A külföldi vendégéjszakák esetében is 1993 volt a mélypont, azonban ezt 
követıen nem beszélhetünk egyértelmő növekedésrıl, mivel a külföldi vendégforgalom a 10 
millió feletti értéken stabilizálódott. 
A külföldiek régiónk iránti érdeklıdése a rendszerváltás óta folyamatosan csökkent, a külföldi 
vendégéjszakák száma 2007-ben az 1990-es érték mindössze 47,4%-a volt. A folyamat 
megyénként eltérı mértékő, Nógrád 78,1%-os, piacvesztéséhez képest, Borsod-Abaúj-
Zemplénbe „csak” 48,7%-al kevesebb turista érkezett 2007-ben. A régión belül sokat javult 
Borsod-Abaúj-Zemplén relatív pozíciója, 2003-tól kezdıdıen a megyébe érkezik a legtöbb 
külföldi turista. 
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A 2.26. ábra a megyék relatív pozícióit, ill. azok idıbeli változásait szemlélteti. Lakosságszám-
arányosan kizárólag Heves megye pozíciói kedvezıbbek az országos szinthez képest. Nógrád 
megye egyébként sem jelentıs turizmusa fokozatosan marginalizálódik. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében meglehetısen lassú bıvülést tapasztalunk. Miközben régiónkban él hazánk 
népességének 13%-a, addig 2007-ben a vendégéjszakák kevesebb, mint 8%-át regisztrálták a 
három megyében. 
 

2.26. ábra: Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken az országos érték 
százalékában (1990-2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
A vendégforgalom relatív pozíciójáról kialakult kedvezıtlen képet árnyalják a belföldi 
vendégéjszakák értékei alapján megfogalmazható állítások. Régiónkban a belföldi 
vendégéjszakák aránya a vizsgált idıszakban végig meghaladta a népességarányt. Az utóbbi évek 
belföldi vendégforgalmának növekedése ellenére, a többi régió dinamikusabb növekedésének 
köszönhetıen régiónk relatív pozíciói romlottak (2.27. ábra). 
 

2.27. ábra: Belföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken az országos érték 
százalékában (1990-2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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Lakónépességéhez mérten Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2003-ban közelítette meg legjobban az 
országos átlagot, Heves megye 1999-ben haladta meg leginkább ezt a szintet, míg Nógrád megye 
relatív pozíciója 1997-tıl egyértelmő visszaesést mutat. 
Régiónk három megyéje a külföldi vendégéjszakák relatív értékei szerint, egymástól egészen 
eltérı pályán mozog. Heves megye külföldi vendégforgalma gyakorlatilag a lakosságszám 
arányának megfelelıen alakult. Borsod-Abaúj-Zemplén relatív pozíciói kismértékő javulást 
mutatnak (meg kell azonban jegyezni, hogy a pozíciók kedvezı alakulása, részben a régió, több 
mint 100.000 fıvel csökkenı népességének köszönhetı), miközben Nógrád megye külföldi 
vendégforgalma tovább csökkent (2.28. ábra). 
 

2.28. ábra: Külföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken az országos érték 
százalékában (1990-2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
Az elızıekben bemutatott folyamatok tovább árnyalhatók a külföldi vendégforgalom arányának 
vizsgálatával (2.29. ábra). 1991-tıl napjainkig folyamatosan csökkent a külföldi 
vendégforgalom aránya, köszönhetıen a belföldi kereslet fokozatos bıvülésének, valamint a 
külföldi turisták fokozatos lemaradásának. Az országos folyamatok régiónkat is jellemzik, azzal 
a különbséggel, hogy a vizsgált idıszakban, a külföldiek aránya egyik megyében sem haladta 
meg a 40%-ot, Nógrád megyében 1995-óta nagyon alacsony (10%-körüli), míg Borsod-Abaúj-
Zemplén és Heves megyében 20% alatti értékeken mozog. 
A vendégéjszakák számának idısorai szerint a csökkenı külföldi vendégforgalmat, a belföldi 
turizmus növekedése képes volt ellensúlyozni, így régiónk ırzi relatív pozícióit. Kérdéses 
azonban, hogy mekkora növekedési tartalékok vannak még a belföldi turizmusban. 
A turizmus fejlesztésének, fejlıdésének örök kérdése, hogy azért kevés a turista, mert nincs 
elegendı mennyiségő és minıségő szálláshely a környéken, vagy azért alacsony a 
szállásférıhelyek száma, mert a turisztikai attrakciók, szolgáltatások nem vonzanak elég sok 
vendéget. 
A kérdést kutatási eredményeim segítségével sem tudjuk minden részletében megválaszolni, 
azonban elemzéseim adalékul szolgálhatnak. 
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2.29. ábra: Külföldi vendégéjszakák aránya a kereskedelmi szálláshelyeken (%)(1990-2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
1991-ben a kereskedelmi szállásférıhelyek száma a kereslet szőkülésének megfelelıen, de annál 
kisebb ütemben (9,2%) csökkent. Ezt követıen 2003-ig folyamatos bıvülést figyelhettünk meg 
(kivéve 1998-at), majd 2004-tıl ismét egyértelmő csökkenést tapasztaltunk (2.13. táblázat). 
Az Észak-magyarországi régió szálláshely-kínálatának növekedési pályája eltér az országos 
folyamatoktól. Az országos kínálat szőkülés ellenére már 1991-ben is nıtt a régió 
szállásférıhelyeinek száma. A folyamatos bıvülés lényegében a vizsgált idıszak egészében 
nyomon követhetı. A 2007-es érték több mint 59%-os növekedést jelent a kezdeti idıponthoz 
képest (2.30. ábra). 
 

2.13. táblázat: Kereskedelmi szállásférıhelyek száma az Észak-magyarországi régióban  
(1990-2007) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Borsod-Abaúj-Zemplén 12712 13242 12426 12368 14219 12746 13061 13803 12966 

Heves 8878 8755 9964 9937 10177 10988 11236 10960 12266 

Nógrád 3198 3418 3888 3782 3615 3750 4497 4198 4050 

Észak-Magyarország 24788 25415 26278 26087 28011 27484 28794 28961 29282 

Magyarország összesen 305970 277885 284222 280063 288620 292413 303313 309392 287102 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Borsod-Abaúj-Zemplén 14478 16405 17437 17947 19058 17954 18795 17761 19798 

Heves 11645 12425 12847 11747 14173 13938 13744 13500 16010 

Nógrád 4137 4592 4738 4403 4267 3946 4092 4457 3802 

Észak-Magyarország 30260 33422 35022 34097 37498 35838 36631 35718 39610 

Magyarország összesen 300782 312714 317629 335163 347277 336494 329290 315284 314742 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A legnagyobb mértékben Heves megye kínálata bıvült közel 80%-al, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye növekedése 55,9%-os, Nógrád megyéé 18,8%-os volt a vizsgált idıszakban. Nógrád 
megye szálláshely kínálata azonban 2001-tıl ismét csökkenést mutat. 

 



A turizmus térségi folyamatainak összefüggései, különös tekintettel az Észak-magyarországi régióra 

 59 

2.30. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek szállásférıhelyeinek száma (2000=100%) (1990-2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
A régió lakosságszám arányához képest a szállásférıhelyek száma 2007-re megközelítette az 
országos átlagot, ami elsısorban Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves kínálatbıvülésének 
köszönhetı (2.31. ábra). Heves megyében a lakónépesség arányához képest magasabb a 
férıhelyek száma, Nógrádban a relatíve alacsonyabb értékek állandósultak. 
 

2.31. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek szállásférıhelyeinek száma az országos érték 
százalékában (1990-2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
Összehasonlítva a vendégéjszakák és a férıhelyek számának változásait, régiónkra inkább a 
túlkínálat jellemzı. Úgy tőnik régiónk szállásadói optimisták, bíznak a régió iránti kereslet 
bıvülésében, mivel a vendégforgalom növekedését meghaladó mértékben nıtt a szálláshelyek 
férıhelyeinek száma. 
Sajnálatos módon a szálláshely kínálat bıvülése nem járt együtt annak minıségi átalakulásával, 
miközben a hazai és a nemzetközi turisztikai piacon egyre kedveltebbé válnak a magas 
színvonalú szolgáltatásokat nyújtó szálláshelyek (Ács P. - Laczkó T. 2008. 348. old.). 
 



A turizmus térségi folyamatainak összefüggései, különös tekintettel az Észak-magyarországi régióra 

 60 

2.32. ábra: Szállodák szállásférıhelyeinek aránya a kereskedelmi szállásférıhelyekbıl (%) 
(1990-2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
Miközben hazánkban a szállodai férıhelyek aránya, folyamatos növekedés mellett, 2007-re 
meghaladta a 35%-ot, addig régiónkban a helyzet lényegében 1994 óta változatlanul 20% körül 
van. A 90-es évek elsı néhány évét jellemzı kedvezı strukturális változások 1994-tıl már nem 
folytatódtak. Nógrád megye az országos, ill. a regionális tendenciákat rendre alulmúlja, 1995-tıl 
kezdıdıen csökkent a szállodák férıhelyeinek az aránya (2.33. ábra). 
 

2.33. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek szállásférıhelyeinek kihasználtsága (%)(1990-2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
A kereslet és kínálat találkozási pontja a szálláshelyek szállásférıhelyeinek kihasználtsága. 
Alacsony kihasználtságról árulkodnak az országos 15-17%-os, ill. a regionális 11-13%-os 
(csökkenı tendenciát mutató) adatok. A szállásférıhelyek kihasználtsága Nógrád megyében a 
legalacsonyabb, Borsod-Abaúj-Zemplénben 1994-tıl 10% körüli értékeket tapasztalhatunk, 
Heves megye 2007-re érezhetıen rontott az 1999-es 17%-os mutatóján (2.33. ábra). 
A világ turisztikai piacainak jelentıs részén, a vendégek, ill. a vendégéjszakák számának 
növekedése ellenére, a korábbiaknál rövidebb tartózkodási idırıl számolnak be az elemzık 
(Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia 2005-2013. 5. old.).  
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A jelenség egyrészt annak köszönhetı, hogy az elmúlt évtizedekben a fejlett piacgazdaságokban 
nıtt a munkaórák száma, a munkáltatók egyre nehezebben engedik el alkalmazottaikat hosszabb 
szabadságra (Rones P. – Ilg R. – Gardner J. 1997 6. old.). Különösen igaz ez a gazdaságilag 
legaktívabbnak számító 25-44 év közötti korosztály esetében (Schmidt H-V. 2002 1. old.). 
Másrészt a repülıutak (a jövedelmekhez képest) relatív árcsökkenése, sokak számára, a korábban 
távolinak tőnı uticélok széles körét is vonzóvá, elérhetıvé tette. A turisták egyre inkább a 
rövidebb, az élményszerzés szempontjából intenzívebb utakat választják (Behringer Zs. - Mester 
T. 2001 58-59. old.). 
A közismert nemzetközi tendencia hazánkban is tapasztalható. 1990-tıl 2007-ig az átlagosan 4 
napos utak hossza 2,7 napra rövidült (2.34. ábra). 
Sajnálatos módon régiónk és megyéi, „vendégmegtartó képessége” az országos értékekhez 
képest is alacsony. Az átlagos tartózkodási idı 1990-tıl 2007-ig 3,3-rıl 2,3 vendégéjszakára 
csökkent. Az általános csökkenés egyedül Nógrád megye 1994-tıl 1996-ig terjedı idıszakát nem 
érinti, ezt követıen azonban teljesítményromlásának üteme átlagon felüli volt, 2005-ben már a 
megyében tartózkodtak a legrövidebb ideig a turisták (2.34. ábra). 
 

2.34. ábra: Átlagos tartózkodási idı a kereskedelmi szálláshelyeken (vendégéjszaka) 
 (1990-2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
A kereskedelmi szállásférıhelyek kategóriáján belül, a szállodák kihasználtsága valamivel 
kedvezıbb képet mutat. Az országos szint hosszú évek stagnálását követıen 2003-tól ismét 
javulásnak indult, 2007-re elérte a 34%-ot (2.35. ábra). 
A régióban Heves megye szállodáinak kihasználtsága az 1993-2003-as, ill. a 2006-2007-es 
idıszakban magasabb volt az országos átlagnál. Nógrád megye 2003-ban 13%-os értékkel elérte 
a mélypontot, ezt követıen jelentıs ingadozások mellett, a férıhelyszám csökkenésnek 
köszönhetıen javított helyzetén, míg Borsod-Abaúj-Zemplén szállodái az 1993-tól 2007-ig 
jellemzıen 20-25%-os kihasználtsággal üzemeltek. 
Míg 1990-ben az összes vendégéjszaka mindössze 34,6%-át regisztrálták szállodákban, addig 
2007-re az országos érték már 70,1%-ra növekedett. A rendszerváltás óta eltelt idıszakban a 
kereslet a magasabb igényeket kielégíteni képes szálláshelyek irányába tolódott el (2.14. 
táblázat). 
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2.35. ábra: Szállodák szállásférıhelyeinek kihasználtsága (%)(1990-2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
A régiónkat jellemzı folyamatok kisebb-nagyobb eltérésekkel hasonlóak az országos 
tendenciákhoz. A szállodai vendégéjszakák száma az 1991-es csökkenést követıen, 1999-ig 
folyamatosan bıvült, ezt követıen az Európai Uniós csatlakozás idıpontjáig stagnált, majd 2005-
tıl egyértelmő és pozitív irányú növekedést mutatott  
 

2.14. táblázat: Vendégéjszakák száma a szállodákban, az Észak-magyarországi régióban  
(1990-2007) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Borsod-Abaúj-Zemplén 239542 166816 116408 119798 160929 159508 169050 159560 157928 

Heves 165276 154386 173751 241994 348274 343314 364034 346674 385253 

Nógrád 40808 29365 40492 42214 47611 58064 66149 60132 52458 

Észak-Magyarország 445626 350567 330651 404006 556814 560886 599233 566366 595639 

Magyarország összesen 7748564 7100628 7407930 8281692 9267962 9186920 9833845 10108343 10491006 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Borsod-Abaúj-Zemplén 207224 211833 199908 202213 218929 220356 211593 247212 273546 

Heves 410729 405423 394092 375609 344412 357730 400453 413319 446485 

Nógrád 44859 35200 33527 27932 23948 22160 31324 24548 27639 

Észak-Magyarország 662812 652456 627527 605754 587289 600246 643370 685079 747670 

Magyarország összesen 10798198 11480284 11625638 11680842 11698560 12638477 13598733 13700998 14128626 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A kedvezı folyamatok elsısorban Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyét jellemzik, Nógrád az 
1996-os „csúcsot” követıen drasztikus forgalomcsökkenésrıl számolhat be. 
Szállodában megszállni Magyarországon 1990-ben még szinte kizárólag a külföldiek 
„privilégiuma” volt, ugyanez ma már egyáltalában nem állítható, hiszen 2007-re a vendégek 
közel 45%-a belföldi. Sajnálatos módon régiónk már „túlzottan is megelızi” az országos 
tendenciákat, hiszen 2007-ben 20% alatti volt a külföldiek aránya (2.36. ábra). 

 



A turizmus térségi folyamatainak összefüggései, különös tekintettel az Észak-magyarországi régióra 

 63 

2.36. ábra: Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák aránya a szállodákban (%)(1990-2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
A 2.15. táblázat a hazai „minıségi” turizmus megerısödésérıl, a külföldiek arányának 
csökkenésérıl tanúskodik. Régiónk szállodái a volt szocialista országokból érkezı vendégek 
számának drasztikus csökkenése miatt, a rendszerváltozást követı években lényegesen kisebb 
külföldi vendégforgalommal számolhattak. A csökkenést 1994-tıl már képes volt ellensúlyozni a 
belföldi vendégforgalom növekedése. 

 
2.15. táblázat: Belföldi vendégéjszakák száma a szállodákban, az Észak-magyarországi régióban 

(1990-2007) 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Borsod-Abaúj-Zemplén 75166 70577 65540 62742 114918 116281 122615 119102 115324 

Heves 65923 66296 90869 140640 259478 270770 285790 273897 306521 

Nógrád 21876 21170 30957 34547 37178 49516 61436 54000 46764 

Észak-Magyarország 162965 158043 187366 237929 411574 436567 469841 446999 468609 

Magyarország összesen 1375162 1365390 1781017 2404544 2927063 2864005 3064296 3202245 3511010 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Borsod-Abaúj-Zemplén 147673 149752 139399 143314 162388 156483 149218 178882 203903 

Heves 325844 309459 292103 278094 266487 278821 316914 339955 371007 

Nógrád 36049 29234 27541 22565 19830 17796 27052 20022 24500 

Észak-Magyarország 509566 488445 459043 443973 448705 453100 493184 538859 599410 

Magyarország összesen 3925262 4115045 3985197 4151727 4352740 4532337 5134097 5795553 6120737 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
Az átlagos tartózkodási idı csökkenésének nemzetközi, és hazai jelenségét a szállodákban 
kevésbé lehetett észlelni, mint a kereskedelmi szálláshelyek összesített értékei esetében. A 
szállodai kínálat minıségi javulása, és férıhelyek számának növekedése, láthatóan megfelelt a 
piac elvárásainak, ami 1999-ig növekvı átlagos tartózkodási idıt eredményezett. A folyamat a 
régió megyéit is jellemzi. Nógrád megye teljesítménye a nagyon kis értékek változása miatt 
kiszámíthatatlannak tőnik, tendenciájában a másik két megyéhez hasonló folyamatok 
figyelhetıek meg (2.37. ábra). 
Az Észak-magyarországi régió turizmusának talán legsikeresebb területe a falusi vendéglátás 
(nem kereskedelmi szálláshelyek kategória) annak ellenére, hogy az érintett települések 
társadalmi-gazdasági fejlettsége sok tekintetben kedvezıtlenebb az ilyen szállásadással 
rendelkezı települések vidéki átlagánál (Dávid L. - Tóth G. - Kelemen N. - Kincses Á. 2007 38. 
old.). 
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2.37. ábra: Átlagos tartózkodási idı a szállodákban (vendégéjszaka) (1990-2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés  

 
Miközben az országos értékek 1999-tıl 2007-re kisebb ingadozások mellett mindössze 33%-al 
növekedtek, addig régiónk 165%-os bıvülést tudott felmutatni. A vizsgált idıszakban különösen 
Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt rendkívül gyors növekedés, bár Nógrád megye 
81%-os bıvülése is figyelemreméltó (2.16. táblázat). 
 
2.16. táblázat: Vendégéjszakák száma a falusi szállásadásban, az Észak-magyarországi régióban 

(1990-2007) 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Borsod-Abaúj-Zemplén 29461 26878 43074 41844 43289 46553 51804 58037 70462 

Heves 26805 65191 43215 47444 72341 84097 77094 72968 90344 

Nógrád 12500 10509 19927 16060 13032 15284 17794 19852 22608 

Észak-Magyarország 68766 102578 106216 105348 128662 145934 146692 150857 183414 

Magyarország összesen 431272 530485 518488 528489 575530 586529 495637 567880 572949 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a falusi turizmus csak néhány kis település számára jelent 
fejlıdési lehetıséget, nem jelent átfogó megoldást nagyobb térségek gazdasági és társadalmi 
problémáira (Bajmócy P.- Balogh A. 2002. 388. old.). Mégis érdemes vele foglalkozni, hiszen 
sok esetben kihasználatlan, a helyiek számára értéktelennek tőnı erıforrások piacképessé tételét, 
piacra vitelét jelenti a turizmus szempontjából nem kiemelt területeken (Kovács D. 1998 162. 
old.; Dávid L. - Jancsik A. - Rátz T. 49. old.). A vidéki turizmus újraélesztheti a helyi 
gazdaságot, piacot teremthet a helyi termékek számára (Liu A. 2006 878. old.). 
A falusi turizmus jellegzetessége a programszerőség, fejlıdése csak a helyi közösségeken 
keresztül lehetséges, nélkülözhetetlen eleme a térségi szemlélet, hiszen egy-egy település 
önállóan nem tud elég látványosságot biztosítani a hosszabb tartózkodásokhoz (Bodnár L. 2005 
243. old.). 
A falusi turizmus a turistából vendéget farag, aki megırizheti szerepébıl származó 
privilégiumait, miközben nem érzi magát idegennek, mint a turizmus más formáinak esetében 
(Kovács D. 2003 9. old.). 
Sajnálatos módon a falusi vendéglátás a külföldi vendégek szemében, ellentétben a belföldi 
kereslettel, veszített vonzerejébıl. Az 1999-tıl 2007-ig terjedı idıszak erıs hullámzások mellett 
alapvetıen csökkenı érdeklıdésrıl tanúskodik a külföldiek részérıl, a folyamat régiónban kis 
késéssel 2002-tıl figyelhetı meg (2.17. táblázat). 
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2.17. táblázat: Külföldi vendégéjszakák száma a falusi szállásadásban, az Észak-magyarországi 
régióban (1990-2007) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Borsod-Abaúj-Zemplén 1486 3197 3857 13395 7126 5126 3107 3940 3062 

Heves 6571 10713 8689 10706 11481 14287 13766 12225 14758 

Nógrád 425 584 1973 1237 1921 3327 3676 4759 3821 

Észak-Magyarország 8482 14494 14519 25338 20528 22740 20549 20924 21641 

Magyarország összesen 220669 255944 221126 232810 215151 188300 106970 171299 98065 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
Régiónkban a falusi szálláshelyek kínálat bıvülése gyorsabb volt a vendégforgalom 
növekedésétıl. A régió 243%-os átlagos növekedéséhez képest, Borsod-Abaúj-Zemplénben 
306%-os, Hevesben 212%-os, Nógrádban 161%-os volt a bıvülés (2.18. táblázat). 
 

2.18. táblázat: Férıhelyek száma a falusi szállásadásban, az Észak-magyarországi régióban 
(1990-2007) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Borsod-Abaúj-Zemplén 1534 1956 2944 3522 4198 4517 5345 5735 6224 

Heves 1655 1870 2603 3011 3230 4205 4686 4376 5175 

Nógrád 488 298 477 650 786 919 1058 1201 1274 

Észak-Magyarország 3677 4124 6024 7183 8214 9641 11089 11312 12673 

Magyarország összesen 26340 29768 33502 36884 38740 41960 44365 44453 41604 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A falusi szállásadás szállásférıhelyeinek aránya 2007-re mindhárom megyében meghaladta 
népességük arányát tendenciózusan növekvı vendégforgalom mellett (2.38. ábra). 

 
2.38. ábra: Falusi szállásadás szállásférıhelyeinek száma az országos érték %-ában  

(1990-2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
A turisták a falusi szállásadás szolgáltatásait, a kereskedelmi szálláshelyek tartózkodási idejéhez 
képest lényegesen tovább veszik igénybe (2.39. ábra). A tartózkodási idı csökkenése azonban 
ezen a területen is tapasztalható. 1990-tıl 2007-re 5,4 vendégéjszakáról 3,7 vendégéjszakára 
csökkent az átlagos tartózkodási idı. Ez az érték azonban még mindig magasabb a kereskedelmi 
szálláshelyek átlagánál. 
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2.39. ábra: Átlagos tartózkodási idı a falusi szállásadásban (vendégéjszaka) (1990-2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
A falusi szállásadásban regisztrált utak átlagos hossza a vizsgált idıszakban végig az országos 
értékekhez közelített. Heves megyében jellemzıen országos értéket meghaladó, Borsod-Abaúj-
Zemplén, ill. Nógrád megyékben azt alulmúló teljesítményeket regisztráltak. 
A régió turisztikai folyamataira vonatkozó legfontosabb megállapításaimat az 2.19. táblázatban 
foglaltam össze. 
 

2.19. táblázat: A régió turisztikai folyamataira vonatkozó legfontosabb megállapítások 
Észak-magyarországi régió 

• A belföldi és külföldi vendégforgalom térségi folyamatai, eltérı 
jellegzetességeket mutatnak, 

• a külföldiek régiónk iránti érdeklıdése a rendszerváltás óta folyamatosan 
csökkent, a külföldi vendégéjszakák száma 2007-ben az 1990-es érték 
mindössze 47,4%-a volt, 

• a csökkenı külföldi vendégforgalmat, a belföldi turizmus növekedése képes 
volt ellensúlyozni, így régiónk ırzi relatív pozícióit, 

• az Észak-magyarországi régió szálláshely-kínálatának növekedési pályája eltér 
az országos folyamatoktól, az országos szinthez képest régiónkra inkább a 
túlkínálat jellemzı, 

• a szálláshelyek szállásférıhelyeinek kihasználtsága, alacsonyabb az országos 
szintnél, mindössze 11-13%-os, 

• régiónk és megyéi, „vendégmegtartó képessége” az országos értékekhez 
képest is alacsony. Az átlagos tartózkodási idı 1990-tıl 2007-ig 3,3-rıl 2,3 
vendégéjszakára csökkent, 

• az átlagos tartózkodási idı csökkenésének nemzetközi, és hazai jelenségét a 
szállodákban kevésbé lehetett észlelni, 

• az Észak-magyarországi régió turizmusának talán legsikeresebb területe a 
falusi vendéglátás, 

• a turisták a falusi szállásadás szolgáltatásait, a kereskedelmi szálláshelyek 
tartózkodási idejéhez képest lényegesen tovább veszik igénybe, a tartózkodási 
idı csökkenése azonban ezen a területen is tapasztalható. 

Forrás: Saját szerkesztés 
 
A turizmus indikátorainak idısorai alapján arra a következtetésre jutottam, hogy Borsod-Abaúj-
Zemplén megye turizmusa az 1990-es évek elejétıl egyértelmő növekedést tud felmutatni, a 
vendégéjszakák száma, a belföldi és külföldi vendégforgalom esetében egyaránt az elsı helyre 
lépett. A kereskedelmi szállásférıhelyek száma esetében is túlnıtt Heves megye teljesítményén. 
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Heves megye turizmusának megítélése jóval összetettebb. A belföldi vendégforgalom 
növekedését jelentıs külföldi vendégéjszaka-szám csökkenés kísérte. Az átlagos tartózkodási idı 
2007-re a három megye közül itt a legalacsonyabb. A kereskedelmi szállásférıhelyek száma 
egyenletesen növekedett a vizsgált idıszakban, sajnos nem a szállodai kategóriában. 
Nógrád megye turizmusának indikátorai gyakorlatilag minden esetben visszaesésrıl 
tanúskodnak. Kizárólag a falusi szálláshelyek férıhelyeinek száma, és vendégforgalma 
növekedett. A turizmus ezen szegmensének pozitív gazdasági, társadalmi hatásai azonban erısen 
lokálisak, köszönhetıen a kis településekre érkezı turisták relatíve alacsonyabb költésének. 
A 2.5. alfejezetben foglaltak alapján a fejezet elején megfogalmazott H2 hipotézist 
bizonyítottnak látom és a kutatási eredmények alapján tézisként is megfogalmazom. 
 
T2: A turisztikai indikátorok (belföldi/külföldi vendégéjszakák száma, szállásférıhelyek 
kihasználtsága, szállásférıhelyek száma) idısorai, valamint a shift-share elemzések 
eredményei bebizonyították, hogy az Észak-magyarországi régió megyéinek turizmusa 
különbözı pályán mozog. Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai indikátorai egyértelmő 
növekedésrıl, Heves megye mutatói stagnálásról, ill. visszaesésrıl, Nógrád megyéé 
tendenciózus marginalizálódásról beszélnek. 
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3. A növekedés esélyei az Észak-magyarországi régió 
turizmusában 
 
Az eddigi vizsgálatok alapján egyértelmővé vált számomra, hogy a turizmus térségi 
folyamatainak jobb megismeréséhez a kül-, és a belföldi vendégforgalom önálló 
megjelenítésén túl, a különbözı szálláshely típusokra jellemzı folyamatok vizsgálata is 
szükséges. A turizmus folyamatainak megismerését lehetıvé tévı regionális, ill. megyei 
vizsgálatok eredményeit pedig pontosítják a régiókon belüli kistérségi elemzések. 
A második fejezet kutatási eredményei újabb munkahipotézisek megfogalmazására késztettek. 
 
Feltételezésem szerint: 
 
H3: Markáns különbségek vannak a belföldi és külföldi vendégforgalom térségi jellemzıiben. 
Bizonyítani kívánom, hogy a belföldi, ill. a külföldi turizmus dinamikáját meghatározó 
tényezık elkülönült vizsgálata a térségi turisztikai folyamatok jobb megértését teszi lehetıvé. 
 
H4: Hazánkban jelentıs eltérések vannak a vendégforgalom szálláshely-kategóriák szerinti 
megoszlásában. Bizonyítani kívánom, hogy az országosan megfigyelhetı, a magasabb 
szálláshely-kategóriák irányába történı elmozdulás elsısorban a fıvárosban, ill. az ország 
néhány megyéjében tapasztalható. 
 
H5: Periférikus (gazdaságilag hátrányos helyzető) térségekben is lehet kiemelkedı turisztikai 
teljesítményváltozás (átlagot meghaladó vendégforgalom, szállásférıhely növekedés). 
Bizonyítani kívánom, hogy az Észak-magyarországi régióban vannak olyan gazdaságilag 
elmaradott térségek, amelyek átlagot meghaladó vendégforgalom növekedést mutattak. 
 
A hipotézisek megfogalmazását követıen kerestem azokat az elemzési módszereket, amelyek 
alkalmasak lehetnek hipotéziseim tesztelésére. Olyan módszerre volt szükségem, amelyik 
képes az elmozdulások, ill. annak összetevıinek párhuzamos megjelenítésére. Szakirodalmi 
kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy shift-share analízis hipotéziseim 
igazolásának egyik lehetséges módszere. Az összefüggések feltárását a kereslet, a kínálat 
oldaláról közelítettem meg. 
 
3.1. A turizmus keresletének térségi és az ágazat szerkezetére 
vonatkozó összefüggései a vendégéjszakák száma alapján 
 
Magyarországon 2000-ben a turisták 18.369.319, 2007-ben 20.128.534 vendégéjszakát 
töltöttek, ami 9,6%-os növekedésnek felel meg. 2000-ben a vendégéjszakák 62,5%-a 
szállodákban, 12%-a panziókban, 5,3%-a turistaszállásokon, 3,9%-a ifjúsági szállókban, 5,2%-
a üdülıházakban, 11,8% kempingekben realizálódott. 2007-re a szállodákban töltött 
vendégéjszakák aránya 70,2%-ra növekedett, elsısorban a turistaszállások és a kempingek 
forgalmának rovására. A folyamatot - figyelembe véve, hogy a vendégéjszakák száma abszolút 
értékben növekedett - pozitív módon értékelhetjük, mivel a vendégforgalom a magasabb 
kategóriájú szegmensekben növekedett, ami valószínősíti a fajlagos bevételek (egy 
vendégéjszakára/napra jutó) országos növekedését. 
Az Észak-magyarországi régió összesített vendégforgalmának 2000 és 2007 közötti 
növekedése meg sem közelítette az országos 9,6%-ot, ami a régiók körében relatív 
pozícióromlást jelentett.  
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A vizsgált idıszakban, a szállodákban 14,6%-os, az ifjúsági szállásokon 69,8%-os növekedést, 
a panziókban jelentéktelen, a turistaszállásokon, üdülıházakban és kempingekben jelentıs, 
23,6%, 14%, ill. 30,8%-os vendégforgalom csökkenést tapasztaltak. 
Régiónkra kevéssé jellemzı a magasabb kategóriájú szállások iránti érdeklıdés növekedése. 
Annak ellenére, hogy jelentısen nıtt a szállodákban (+14,6%) és az ifjúsági szállókban 
(+69,9%) eltöltött vendégéjszakák száma, annak növekedése csak az ifjúsági szállókban 
haladta meg az országos dinamikát (-0,4%). Több mint 69,9%-al bıvült az ifjúsági szállások 
forgalma, a többi szegmentumban lényegében az országos értékektıl kisebb mértékben nıtt a 
vendégforgalom. 
 

3.1. táblázat: Shift-share elemzés a vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 

Régió 
a 

szállodák-
ban 

a 
panziókban 

a turista-
szállásokon 

az ifjúsági 
szállókban 

az 
üdülıházak-

ban 

a 
kempingek-

ben 

Sr 
területi 

Sa 
ágazati Si összes 

Közép-
Magyarország 

326998 -34688 -30431 99652 -25697 514 336347 519627 855974 

Észak-Alföld 217185 9463 3676 11821 33826 59711 335682 -51632 284050 

Dél-Alföld 8753 -14867 43928 12194 32620 28469 111096 -23949 87147 

Nyugat-
Dunántúl 

-41076 -7319 -85487 7763 -21598 60930 -86786 23735 -63052 

Észak-
Magyarország 

-55299 -20912 -1527 42341 -12660 -1784 -49841 -87718 -137558 

Közép-Dunántúl -62848 49587 43683 -74873 1936 -73106 -115620 -284192 -399813 

Dél-Dunántúl -393712 18735 26159 -98898 -8427 -74734 -530878 -95871 -626749 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

A számítások azt mutatják, hogy a régió turizmusának növekedési dinamikája elmarad az 
országos értéktıl (-137558 vendégéjszaka az országos növekedési szintet feltételezve), 
amelynek egyaránt vannak a térségi adottságokból (-49841 vendégéjszaka), ill. az ágazat 
szerkezetébıl (-97718 vendégéjszaka) származó összetevıi (3.1. táblázat). 

 
3.2. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások értékei a régiókban a vendégéjszakák 

száma szerint (2007/2000) 
Régió Si+ Si- Sr+ Sr- Sa+ Sa- 

Közép-Magyarország 69,8%  42,9%  95,6%  

Észak-Alföld 23,1%  42,9%   9,5% 

Dél-Alföld 7,1%  14,2%   4,4% 

Nyugat-Dunántúl  5,1%  11,1% 4,4%  

Észak-Magyarország  11,2%  6,4%  16,1% 

Közép-Dunántúl  32,6%  14,8%  52,3% 

Dél-Dunántúl  51,1%  67,8%  17,6% 

Ország összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
Regionális összehasonlításban „az összes hatás” pozitív értékeinek túlnyomó többsége (69,8%) 
a Közép-magyarországi, kisebb része az Észak-alföldi (23,1%), és a Dél-alföldi régióban 
(7,1%) realizálódott. Ezzel szemben az országos szinttıl való lemaradás elsısorban a Dél-
dunántúli (51,1%), a Közép-dunántúli (32,6%), (a két régió területén helyezkedik el a Balaton!) 
kisebb mértékben az Észak-magyarországi (11,2%) és a Nyugat-dunántúli régióban (5,1%) volt 
tapasztalható (3.2. táblázat). 
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A „területi hatások” számai lényegében az „összes hatás” értékeihez hasonlóak, azzal a 
különbséggel, hogy a pozitív értékek kisebb része jut a Közép-magyarországi, nagyobb 
hányada az Észak-alföldi (42,9%), és a Dél-alföldi régióra (14,2%). A negatív értékek esetében 
sajnos ismét találkozhatunk régiónkkal (6,4%), a legnagyobb mértékő a Dél-dunántúli (67,8%), 
Közép-dunántúli (14,8%), és a Nyugat-dunántúli (11,1%) régió részesedése. 
Az „ágazati hatások” pozitív értékeinek szinte teljes egésze a Közép-magyarországi régióban 
jelentkezik (95,6%), miközben a negatív értékek térben kevésbé koncentráltan a Dél-dunántúli 
(17,0%), a Közép-dunántúli (52,3%), ill. az Észak-magyarországi régióban (16,1%) 
figyelhetıek meg. 
Érdemes kiemelni, hogy a negatív „területi és ágazati” hatások esetében a Dél-dunántúli, a 
Közép-dunántúli régió szerepe fordított. A Dél-dunántúli régióban a kedvezıtlen területi, míg a 
Közép-dunántúli régióban a szerkezeti problémák dominálnak. 
 

3.3. táblázat: Shift-share elemzés a vendégéjszakák száma szerint az Észak-magyarországi 
régióban (2007/2000) 

Megye a szállodák-
ban 

a panziókban 
a turista-

szállásokon 
az ifjúsági 
szállókban 

az 
üdülıházak-

ban 

a kempingek-
ben 

Sr területi Sa ágazati Si összes 

B.-A.-Z. 12846 6813 11621 54087 2356 8382 96106 -58117 37989 

Heves -52463 5666 -11355 3234 -7975  -9421 -72315 -19244 -91559 

Nógrád -15681 -33391 -1793 -14980 -7040 -745 -73631 -10357 -83987 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
Tovább árnyalhatóak a régió vendégforgalmát jellemzı folyamatok, amennyiben az elemzést 
megyei szinten is elvégezzük. A megyék közül egyedül Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
vendégforgalmának növekedése haladta meg az országos átlagot (29,1%), Heves megyében 
enyhe (-3,9%), Nógrád megyében drasztikus (-42,1%) csökkenést tapasztaltam. 
Borsod-Abaúj-Zemplénben minden szálláshely típus az országos szintet meghaladó növekedési 
ütemet tudott felmutatni, figyelemre méltó az ifjúsági szállások 640%-os növekedése. 
Különösen fájó Heves megye térvesztése a szállodai vendégéjszakák esetében az országos 
növekedéshez képest (-52473). Nógrád megye vendégforgalma minden kereskedelmi 
szálláshely típus esetében 21,5-70,5%-os mértékben csökkent (3.3. táblázat). 
Heves és Nógrád negatív „összes hatás” értéke elsısorban a „területi” tényezıknek köszönhetı, 
azaz a két megyét jellemzı általános, semmint a turizmus kínálatát jellemzı specifikus 
problémákkal magyarázható. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye az országos „összes hatás” 2,6%-ából, a „területi hatás” pozitív 
részének 8,3%-ából részesedik, miközben a negatív ”ágazati hatás” értéke is jelentıs (-58117 
vendégéjszaka). A vendégforgalom átlag feletti növekedése mellett, a magasabb igényeket 
kielégíteni képes szálláshelyek iránti kereslet az országos tendenciához képest 
visszafogottabban jelentkezett.  
Heves és Nógrád megye 6,3 és 5,7%-al részesedik az „összes hatás” negatív értékeibıl, 
amelyek elsısorban „területi” okokra vezethetıek vissza (melléklet 3.1. táblázat). 
Az Észak-magyarországi régió turizmusa térbeli folyamatainak jobb megértéséhez 
elengedhetetlennek találtam a kistérségi szintő elemzések elvégzését, mivel így lehatárolhatóak 
azok a térségek, amelyek dinamikája kiemelkedik környezetükbıl, ill. azok, amelyek 
fejlıdése/növekedése elmarad az elvártaktól (melléklet 3.2. táblázat). 
A 2000-tıl 2007-ig terjedı idıszakban, a vendégéjszakák számában megmutatkozó minimális 
0,6%-os régiós növekedést, a Tokaji, Encsi, Abaúj-hegyközi, Edelényi, Sárospataki, 
Mezıkövesdi és Tiszaújvárosi kistérségek jelentıs mértékben túlszárnyalták (melléklet 3.2. 
táblázat). 
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Sajnos az említett kistérségek egy része, csak a rendkívül alacsony 2000-es bázishoz képest ért 
el kiemelkedı növekedést. Az igazán jelentıs vendégforgalommal rendelkezı kistérségeink 
(Gyöngyösi, Miskolci, Salgótarjáni) csökkenı mutatókkal rendelkeznek, és az „összes hatás” 
értékei alapján a kistérségi rangsor végén helyezkednek el (melléklet 3.3. táblázat).Bíztató 
viszont, hogy a Gyöngyösi és a Salgótarjáni kistérségek „ágazati hatás” értékei pozitívak. 
Kutatási eredményeimet összehasonlítva más szerzık, kistérségi fejlettségre vonatkozó 
vizsgálataival (Bíró P. - Molnár L. 2004; Faluvégi A. 2004a) láthatóan nincs szoros 
összefüggés a kistérségek általános fejlettségi szintje, ill. a turisztikai kereslet növekedésének 
dinamikája között. Úgy tőnik, a turizmus egy lehetséges kitörési pont lehet a régió kevésbé 
fejlett (kis)térségei számára. A Balassagyarmati és a Szikszói kistérség kivételével a „területi 
hatás” abszolút értékben minden esetben nagyobb az ágazati tényezıtıl, ez egyúttal azt jelenti, 
hogy a turizmus keresletének növekedési tényezıi régiónkban egyértelmően lokálisak 
(kistérségi szinten). 
 

3.1. ábra: Régiók, megyék a vendégéjszakák száma szerinti shift-share elemzés alapján 
(2007/2000) 

  
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

Regionális összehasonlításban a vendégéjszakák számának országos átlagot meghaladó 
növekedése elsısorban az ország keleti felében jelentkezett, mindezt árnyalják, és egyúttal 
megerısítik a megyei eredmények, melyek szerint országos szintet meghaladó növekedést 
inkább az ország keleti megyéiben tapasztaltak (3.1. ábra). 
A Közép-magyarországi, Közép-dunántúli, és Észak-magyarországi régióban az ”ágazati 
hatások” értékei abszolút értékben meghaladták a „területi hatásokat”.  
Régiónk esetében ez azt jelenti, hogy az országos átlagos szintet meg nem haladó növekedés, 
az átlagostól elmaradó területi, ill. strukturális tényezık együttes hatásának köszönhetı. 
Borsod-Abaúj-Zemplén, elsısorban térségi adottságainak köszönhetı, az országos szinthez 
képest dinamikusabb növekedése nem képes Heves és Nógrád megyék kedvezıtlen 
folyamatainak ellensúlyozására. 
Az Észak-magyarországi régió turizmusának folyamatai a kistérségi vizsgálatok segítségével 
tovább pontosíthatók.  
A régió átlagos növekedéséhez képest jobban teljesítı kistérségek többsége Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében, kisebb részük (azok is határosak Borsod-Abaúj-Zemplén megyével) 
Hevesben vannak, miközben Nógrád összes kistérsége a régiós dinamika alatt tejesített (3.2. 
ábra). 
Érdemes kiemelni, hogy több, jelentısebb lakónépességgel, gazdasági potenciállal rendelkezı 
kistérség (Salgótarjáni, Miskolci, Gyöngyösi, Ózdi) is régiós szint alatt teljesített, miközben a 
sok tekintetben periférikus (szlovák határ menti) kistérségek növekedése átlagot meghaladó 
mértékő. 
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3.2. ábra: Az Észak-magyarországi régió kistérségei a vendégéjszakák száma szerinti shift-
share elemzés alapján (2007/2000) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
A kistérségi vizsgálat alátámasztotta azt a feltételezésemet, hogy a fejletlenebb térségek is 
képesek lehetnek kiemelkedı turisztikai teljesítmények elérésére. 

3.2. A turizmus keresletének térségi és az ágazat szerkezetére 
vonatkozó összefüggései a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák 
száma alapján 
 
2000-ben a külföldi turisták 10.513.825, 2007-ben 10.170.808 vendégéjszakát töltöttek 
hazánkban, ami 3,6%-os csökkenést jelentett a vizsgált idıszakban (az összes vendégéjszakák 
száma kis mértékben növekedett). A külföldi vendégforgalom aránya a 2000-es 57,2%-ról, 
2007-re 50,4%-ra mérséklıdött. A kismértékben csökkenı külföldi vendégforgalmat, a belföldi 
turizmus dinamikus növekedése képes volt ellensúlyozni. 
2000-ben a külföldi vendégéjszakák 70,1%-át szállodákban, 6,6%- át panziókban, 1,4%-át 
turistaszállásokon, 2,1%-át ifjúsági szállókban, 3,4%-át üdülıházakban, 16,5%-át 
kempingekben regisztrálták. 
2007-re a szállodai vendégéjszakák aránya 78,7%-ra növekedett, az összes többi kategória, 
(különösen a kempingek külföldi vendégforgalmának) rovására. 
A külföldi kereslet folyamatainak megítélése köszönhetıen a külföldi vendégforgalom 3,6%-os 
csökkenésének nem egyszerő, annak ellenére, hogy a legmagasabb szálláskategóriát jelentı 
szállodák vendégforgalma több mint 9%-al növekedett a vizsgált idıszakban. 
Az országos 3,6%-os mértékő csökkenést feltételezve a Dél-Dunántúlon 664.295, a Közép-
Dunántúlon 494.984 vendégéjszakával kellett volna többet tölteniük a külföldieknek (3.4. 
táblázat). 
A külföldiek régiónkban is egyre inkább a szállodák szolgáltatásait veszik igénybe, sajnos 
csökkenı abszolút értékek, ill. az országos arányhoz képest kisebb intenzitás mellett (2007-ben 
a szállodai vendégéjszakák mindössze 60,9%-át külföldiek vették igénybe, az országos 70,1%-
hoz képest). 
A külföldi vendégéjszakák számának dinamikája (-74.458 vendégéjszaka) elmarad az országos 
szinttıl, aminek egyaránt vannak területi (-41.328) ill. szálláshelykínálat összetételébıl 
származó (-33.130) összetevıi. 
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3.4. táblázat: Shift-share elemzés a külföldi vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 

Régió 
a 

szállodák-
ban 

a 
panziókban 

a turista-
szállásokon 

az ifjúsági 
szállókban 

az 
üdülıházakban 

a 
kempingekben 

Sr 
területi 

Sa 
ágazati 

Si 
összes 

Közép-
Magyarország 

861189 38788 -4506 80187 -4582 -651 970425 414997 1385422 

Dél-Alföld -22148 7228 5971 252 5243 10101 6646 -11165 -4519 

Nyugat-
Dunántúl 

-125853 -16457 -1563 -777 -9751 87865 -66536 -4633 -71169 

Észak-
Magyarország 

-30062 -4339 -8225 -3004 8554 -4252 -41328 -33130 -74458 

Észak-Alföld -39348 -11993 -2269 200 5456 24861 -23093 -52904 -75997 

Közép-
Dunántúl 

-180947 22434 7562 -45791 -2088 -51264 
-

250095 
-

244889 
-494984 

Dél-Dunántúl -462832 -35661 3030 -31066 -2832 -66659 
-

596020 
-68275 -664295 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
Az „összes hatás” pozitív értéke kizárólag a Közép-magyarországi régióban realizálódott, az 
országos szinttıl való lemaradás elsısorban a Dél-dunántúli (47,9%), és a Közép-dunántúli 
(35,7%), kisebb mértékben az Észak-alföldi (5,5%), az Észak-magyarországi (5,4%), és a 
Nyugat-dunántúli (5,1%) régióban jelent meg (3.5. táblázat). 
 

3.5. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások értékei a régiókban a külföldi 
vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 

Régió Si+ Si- Sr+ Sr- Sa+ Sa- 

Közép-Magyarország 100,0%  99,3%  100,0%  

Dél-Alföld  0,3% 0,7%   2,7% 

Nyugat-Dunántúl  5,1%  6,8%  1,1% 

Észak-Magyarország  5,4%  4,2%  8,1% 

Észak-Alföld  5,5%  2,4%  12,9% 

Közép-Dunántúl  35,7%  25,6%  59,7% 

Dél-Dunántúl  47,9%  61,0%  16,6% 

Ország összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A „területi hatások” az „összes hatás” értékeihez hasonló jellegzetességeket mutatnak, azzal a 
különbséggel, hogy a Dél-dunántúli régió 61%-al részesedik a negatív értékekbıl, a Közép-
dunántúli pedig „csak” 25,6%-al.  
Az „ágazati hatások” pozitív értékeinek teljes egésze a Közép-magyarországi régióban 
koncentrálódik, miközben a negatív értékek térben szétszórtan jelentkeznek az országban. 
Legnagyobb részük a Közép-dunántúli (59,7%), a Dél-dunántúli (16,6%), és az Észak-alföldi 
régióra (12,9%) esik.  
Érdemes kiemelni, hogy a negatív területi és ágazati hatások esetében a Dél-dunántúli és a 
Közép-dunántúli régió szerepe a külföldi vendégéjszakák esetében is fordított. A Dél-dunántúli 
régióban a kedvezıtlen területi, míg a Közép-dunántúli régióban az ágazati összetevık 
dominálnak. 
A régió turisztikai folyamatainak pontosításához megyei elemzéseket is készítettem, a három 
megyében markáns különbségek figyelhetık meg (3.6. táblázat). 
Borsod-Abaúj-Zemplénben az országos szinthez képest kisebb mértékben csökkent a 
külföldiek száma a 2000-2007-es idıszakban. Az „ágazati hatás” negatív értékét (-13.960 
vendégéjszaka) ennél nagyobb „területi hatás” (14.368 vendégéjszaka) képes volt 
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ellensúlyozni. A megye szállodáiban, ifjúsági szállóiban, üdülıháziban és a kempingekben az 
országos tendenciákhoz képest kedvezıbben alakult a külföldi vendégforgalom.  
 

3.6. táblázat: Shift-share elemzés a külföldi vendégéjszakák száma szerint az Észak-
magyarországi régióban (2007/2000) 

Megye 
a szállodák-

ban 
a panziókban 

a turista-
szállásokon 

az ifjúsági 
szállókban 

az 
üdülıházak-

ban 

a 
kempingekben 

Sr 
területi Sa ágazati Si összes 

B.-A.-Z. 2145 -3069 -285 2705 10399 2473 14368 -13960 408 

Heves -28859 118 -8391 -4602 -1783 -6710 -50228 -19104 -69332 

Nógrád -3348 -1388 451 -1107 -62 -16 -5469 -66 -5535 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
Heves megyében kizárólag a panziók vendégforgalmának növekedése haladta meg az átlagot 
(+118 vendégéjszaka), a szállodák jelentıs mértékő forgalomcsökkenést regisztráltak. 
Heves megyében hasonlóan Nógrádhoz a „területi hatások” negatív értékei dominálják az 
„összes hatás” alakulását.  
 

3.7. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások eloszlása a megyékben a külföldi 
vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 

Megye Si+ Si- Sr+ Sr- Sa+ Sa- 

Budapest 87,4%  76,2%  94,8%  

Vas 4,0%  7,2%   6,0% 

Gyır-Moson-Sopron 3,9%  4,2%  2,3%  

Csongrád 2,6%  3,2%  0,1%  

Pest 1,8%  2,2%  0,3%  

Szabolcs-Szatmár-Bereg 0,2%  0,5%   0,8% 

Borsod-Abaúj-Zemplén 0,03%  1,2%   3,2% 

Komárom-Esztergom  0,2% 2,9%   9,1% 

Tolna  0,3%  0,2%  0,6% 

Nógrád  0,4%  0,4%  0,02% 

Fejér  0,7% 0,6%   4,1% 

Jász-Nagykun-Szolnok  0,7% 1,9%   7,9% 

Békés  1,0%  1,2%  0,3% 

Bács-Kiskun  1,8%  1,5%  2,4% 

Hajdú-Bihar  4,3%  4,2%  3,4% 

Heves  4,5%  4,1%  4,4% 

Baranya  7,9%  9,2%  2,0% 

Zala  12,6%  16,7% 2,7%  

Veszprém  31,0%  23,7%  42,9% 

Somogy  34,6%  38,8%  13,1% 

Ország összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
Nógrád megyében csak a turistaszállások vendégforgalmára vonatkozóan figyelhetünk meg az 
országos dinamikát meghaladó értékeket. 
Összességében megállapítható, hogy a régió relatív turisztikai teljesítményének romlása 
elsısorban Heves megye teljesítményének köszönhetı, amit csak részben képes ellensúlyozni 
Borsod-Abaúj-Zemplén relatív pozícióijának javulása. 
A megyei vizsgálatok jelentıs mértékben árnyalják a regionális elemzések során kialakult 
meglehetısen egysíkú képet. Az „összes hatás” pozitív értékeinek 87,4%-a jut a fıvárosra, 
további öt megye (Gyır-Moson-Sopron, Csongrád, Vas, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén) is az 
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országos tendenciákhoz képest kedvezıbb teljesítményt tud felmutatni. A legnagyobb 
pozícióromlást, Somogy, Veszprém és Zala megye szenvedte el (34,6%, 31%, és 12,6%-ban 
részesednek a negatív „összes hatás” értékébıl). 
A „területi hatások” pozitív értékei hasonlítanak az „összes hatás” számaihoz, azzal a 
különbséggel, hogy a fıváros részesedése kisebb mértékő (ill. Komárom-Esztergom, Fejér és 
Jász-Nagykun-Szolnok megyék is pozitív értékekkel rendelkeznek). 
Az „ágazati hatások” pozitív értékeit Budapest dominálja (94,8%), a negatív értékek térben 
jobban szóródnak, az utolsó helyeken Veszprém (42,9%) Somogy (13,1%) és Komárom-
Esztergom (9,1%) megyék helyezkednek el (3.7. táblázat). 
Nógrád megye a turizmusban betöltött relatíve kis szerepének köszönhetıen, mindhárom hatás 
esetében az országos negatív értékekbıl csak kis mértékben részesedik. Ugyanez kevésbé 
mondható el Heves megyérıl, amely 4% körül részesedik a negatív értékekbıl. Borsod-Abaúj-
Zemplén megye ennél kisebb mértékben részesedik a pozitív „összes”, ill. „területi” valamint a 
negatív „ágazati” értékekbıl.  
A vendégéjszakák számának shift-share elemzéséhez hasonló eredmény született külföldi 
vendégforgalomra vonatkozóan. A negatív (területi és ágazati) értékek utolsó két helyén 
található Somogyban a „területi hatás”, Veszprémben az „ágazati hatás” volt a domináns. 
Az „ágazati hatások” pozitív értékei most is Budapesten koncentrálódnak, addig a negatív 
értékek térben szétszórtan jelentkeznek.  
A piaci igények átrendezıdésére a fıváros, ill. kisebb mértékben négy megye szálláshely-
kínálata képes megfelelı válaszokat adni. 
A vendégéjszakákon végzett vizsgálatok logikájához hasonlóan a külföldi vendégéjszakák 
esetében is értékeltem a régió kistérségeiben zajló folyamatokat. 
Az elemzésnek köszönhetıen sikerült lehatárolnom azokat a kistérségeket, amelyek dinamikája 
kiemelkedik környezetükbıl, ill. azokat, amelyek fejlıdése/növekedése elmarad az átlagostól. 
14 kistérség érte el a régió külföldi vendégforgalmának dinamikáját, ami sajnos átlagosan 
25,4%-os csökkenést jelentett (melléklet 3.4 táblázat). A külföldi vendégéjszakák száma 
ténylegesen mindössze 11 kistérségben gyarapodott, többnyire olyan területeken, amelyek 
alacsony 2000-es bázissal rendelkeztek (kivétel a Tiszaújvárosi és a Sárospataki kistérség). 
Több esetben rendkívül nagymértékő növekedést tapasztalhattunk: a Szikszói kistérségben 
729%-al, a Bátonyterenyeiben 719%-al, a Rétságiban 356%-al, a Sárospatakiban 178%-al, az 
Edelényiben 146%-al, a Tiszaújvárosiban 87%-al, a Tokajiban 65%-al, a Balassagyarmatiban 
25%-al volt több a külföldi vendégéjszakák száma. 
A kistérségek régióban betöltött jelentıségét, súlyát a melléklet 3.5. táblázata szemlélteti, 
százalékos formában jelenítve meg, hogy az átlagostól való eltérések mekkora hányada esik az 
egyes területekre. 
Az „összes hatás” pozitív értékeinek legnagyobb része (79,4%-a) három kistérségben 
összpontosult (Tiszaújvárosi, Sárospataki, Miskolci), mindez azonban kizárólag a 
Tiszaújvárosi, és a Sárospataki kistérségekben jelentett tényleges vendégforgalom növekedést, 
a Miskolci kistérség „mindössze” a régió átlagánál jobban teljesített. 
A Miskolci kistérségben 21%-al nıtt a szállodák, 413%-al a turistaszállók (nagyon kis érték 
növekedésérıl beszélünk) külföldi vendégforgalma, minden egyéb szállástípus esetében 
jelentıs csökkenésrıl beszélhetünk. 
Az „összes hatás” negatív értékeinek nagy hányada (51,7%) az Egri, kisebb mértékben a 
Mezıkövesdi (21,5%), ill. további 11 kistérségben jelentkeztek. 
A „területi hatás” pozitív értékeinek 95,5%-a hét kistérségben, a negatív értékek 70,5%-a pedig 
az Egri, Mezıkövesdi, Salgótarjáni kistérségekben koncentrálódik.  
A „területi hatás” térbeli eloszlásához képest lényegesen szétszórtabban jelentkeznek az 
„ágazati hatások”, 27 kistérségbıl 18-nak pozitív értékei vannak. Az összes pozitív érték 44%-
a Miskolci, kisebb mértékben a Tiszaújvárosi (14,2%) és Gyöngyösi (12,6%) kistérségekben 
koncentrálódik. 
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A negatív „ágazati hatás” értékeinek 62,1%-a az Egri, 23,4%-a a Mezıkövesdi, 7,8%-a a 
Sátoraljaújhelyi, 6,1%-a Kazincbarcikai kistérségben (5,4%) jelenik meg . 
Hasonlóan a vendégéjszakák shift-share elemzésénél tapasztaltakhoz, a külföldi 
vendégéjszakák esetében is a kistérségek szinte mindegyikében a ”területi hatás” mind a 
pozitív, mind a negatív „összes hatás” értékekkel rendelkezı kistérségek esetében a domináns 
(kivétel a Gyöngyösi és a Mezıkövesdi kistérség). 
 
3.3. ábra: Régiók, megyék a külföldi vendégéjszakák száma szerinti shift-share elemzés alapján 

(2007/2000) 

  
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
A külföldiek által eltöltött vendégéjszakák számának országos átlagot meghaladó mértékő 
növekedése kizárólag a Közép-magyarországi régióban jelenik meg (3.3. ábra). 
Az elıbbi megállapítást árnyalják a megyei eredmények. Az átlagos dinamikát (3,6%-os 
csökkenés) meghaladó teljesítményt Budapesten, Pest, Gyır-Moson Sopron, Vas, Fejér, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Csongrád megyében tapasztalunk. 
Miközben Nógrád megye minden kistérségében csökkent a vendégéjszakák száma 
(külföldi+belföldi összesen), a külföldi vendégforgalom területén a Rétsági, Balassagyarmati, 
ill. a Bátonyterenyei kistérségekben léteznek kedvezı tendenciák (3.4. ábra). 
Heves megye minden kistérségében csökkent a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma 
a Gyöngyösi kistérség látszólag kedvezı helyzete a régiós csökkenést el nem érı 
vendégforgalom szőkülésnek köszönhetı. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Miskolci (-13%) és a Kazincbarcikai kistérség (-10,2%) a 
Gyöngyösi kistérséghez hasonlóan a régiós átlagot el nem érı (-25,9%) külföldi 
vendégforgalom csökkenéssel „büszkélkedhet”. 
Tényleges növekedést a Szikszói (+729%), Sárospataki (+178%), Edelényi (+146%), 
Tiszaújvárosi (+87%), Tokaji (+65%), Sátoraljaújhelyi (+10%), Encsi (+8%) és Abaúj-
hegyközi (+3%) kistérségekben mértek, közülük csak a Tiszaújvárosi, Sárospataki és Tokaji 
rendelkezik jelentısebb külföldi vendégforgalommal.  
Sajnálatos módon a legnagyobb külföldi vendégforgalommal rendelkezı kistérségek közül az 
Egri (-43%), Miskolci (-13%), Mezıkövesdi (-58,4%), Gyöngyösi (-20,6%), Kazincbarcikai (-
10,2%) jelentıs forgalomcsökkenést könyvelhetett el. 
A kistérségi elemzés eredményei arról tanúskodnak, hogy a helyzet javulása jellemzıen néhány 
nagyon alacsony bázisról induló kistérségben figyelhetı meg, miközben a külföldi 
vendégforgalom által intenzívebben érintett kistérségek térvesztése rendkívül dinamikus.  
Antal Katalin „A turizmus és vidékfejlesztés” c. munkájában hasonló következtetésre jut. 
Véleménye szerint „összességében növekszik az esély az elmaradott, de turisztikai 
szempontból értékes vonzerıvel rendelkezı térségek felzárkóztatására” (Antal K. 2000.). 
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3.4. ábra: Az Észak-magyarországi régió kistérségei a külföldi vendégéjszakák száma szerinti 
shift-share elemzés alapján (2007/2000) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
Két kistérség kivételével mind a kedvezı, mind a kedvezıtlen összes hatás értékeket a 
„területi” tényezı dominálja, azaz a külföldi vendégforgalom növekedésének tényezıi 
régiónkban inkább térségi szinten keresendık. 
 

3.3. A turizmus keresletének térségi és az ágazat szerkezetére 
vonatkozó összefüggései a belföldiek által eltöltött vendégéjszakák 
száma alapján 
 
2000-ben a belföldi turisták 7.855.494, 2007-ben 9.957.726 vendégéjszakát töltöttek 
hazánkban, ami 26,8%-os növekedést jelentett a vizsgált idıszakban (az összes vendégéjszakák 
száma ennél kisebb mértékben 9,6%-al növekedett).  
A belföldi vendégforgalom aránya a 2000-es 42,8%-ról, 2007-re 49,6%-ra változott, a külföldi 
vendégforgalom kisebb mértékő csökkenéséhez képest (-3,3%) a belföldi turizmus 
dinamikusan növekedett. 
2000-ben a belföldi vendégéjszakák 52,4%-a szállodákban, 17,4%-a panziókban, 10,7%-a 
turistaszállásokon, 6,4%-a ifjúsági szállókban, 7,6%-a üdülıházakban, 5,6%-a kempingekben 
realizálódott. 2007-re a szállodák belföldi vendégéjszakáinak aránya 61,5%-ra növekedett, az 
összes többi szálláshely típus vendégforgalmának rovására.  
A belföldi turisták a külföldiekhez képest kisebb arányban vették igénybe a szállodák, 
kempingek szolgáltatásait, de többen szálltak meg panziókban, turista és ifjúsági szállásokon. 
A számok arról tanúskodnak, hogy a belföldi vendégforgalom is a magasabb igényeket 
kielégíteni képes szálláshelyek irányába (szállodák, kisebb mértékben panziók) mozdult el, ami 
hozzájárul a (fajlagos) turisztikai bevételek növekedéséhez. 
A belföldi vendégéjszakák száma minden régióban növekedett, a legjobban az Észak-alföldi 
(61,8%), a legkevésbé az Észak-magyarországi régióban (7,8%). Régiónk iránt az országos 
expanzióhoz képest kisebb mértékben nıtt a belföldi turisták érdeklıdése. A bıvülés mértéke a 
turista és ifjúsági szállások kivételével egyetlen szállástípus esetében sem érte el az országos 
dinamikát. 
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A belföldi vendégforgalom folyamatai jelentısen eltérnek a külföldi vendégéjszakák 
növekedésének sajátosságaitól (3.8. táblázat). Az országos átlagos teljesítménynövekedéshez 
képest az Észak-alföldi, Közép-dunántúli, Dél-alföldi és a Dél-dunántúli régió teljesítménye 
305.517, 118.134, 11.255, 2.681 vendégéjszakával tér el pozitív irányban. A belföldi turizmus 
élénkülésébıl legkevésbé az Észak-magyarországi és a Közép-magyarországi régió profitált. 
Régiónkban a szállodák vendégforgalmának növekedése (23%) jelentıs mértékben elmaradt 
annak országos változásától (+49%).  
A régióban az országos szinthez képest kevésbé jellemzı a magasabb kategóriájú szállások 
iránti igények növekedése. 2007-ben a belföldi vendégéjszakák mindössze 46,4%-át töltötték 
szállodákban az országos 61,5%-hoz képest.  
 

3.8. táblázat: Shift-share elemzés a belföldi vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 

Régió 
a 

szállodák-
ban 

a 
panziókban 

a turista-
szállásokon 

az ifjúsági 
szállókban 

az 
üdülıházak-

ban 

a 
kempingekben 

Sr területi Sa ágazati Si összes 

Észak-Alföld 197609 20609 8534 9963 25502 29144 291361 14156 305517 

Közép-Dunántúl 85631 25919 34638 -24805 39266 4371 165020 -46886 118134 

Dél-Alföld -37360 -26253 36431 11837 20922 3592 9168 2086 11255 

Dél-Dunántúl 40379 59667 22306 -73770 -4960 -24845 18778 -16097 2681 

Nyugat-
Dunántúl 

8473 13041 -91449 7061 -11175 -6646 -80695 54563 -26132 

Közép-
Magyarország 

-167628 -60588 -21064 26396 -25042 1176 -246749 62061 -184689 

Észak-
Magyarország 

-127105 -32395 10604 43318 -44512 -6792 -156883 -69884 -226766 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

A belföldiek által eltöltött vendégéjszakák számának dinamikája elmarad az országos értéktıl 
(-226.766 vendégéjszaka az országos növekedéshez képest), amelynek egyaránt vannak területi 
(-156.883), ill. szálláshelykínálat szerkezetébıl származtatható (-69.884) összetevıi. 
Az „összes hatás” pozitív értékeinek túlnyomó többsége az Észak-alföldi (69,8%) és a Közép-
dunántúli régióban (27,0%) realizálódott, az országos szinttıl való lemaradást elsısorban az 
Észak-magyarországi (51,8%), és a Közép-magyarországi (42,2%), kisebb részben a Nyugat-
dunántúli régióban (6%) regisztráltak (3.9. táblázat). 

 
3.9. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások értékei a régiókban a belföldi 

vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 
Régió Si+ Si- Sr+ Sr- Sa+ Sa- 

Észak-Alföld 69,8%  60,2%  10,7%  

Közép-Dunántúl 27,0%  34,1%   35,3% 

Dél-Alföld 2,6%  1,9%  1,6%  

Dél-Dunántúl 0,6%  3,9%  0,0% 12,1% 

Nyugat-Dunántúl  6,0%  16,7% 41,1%  

Közép-Magyarország  42,2%  50,9% 46,7%  

Észak-Magyarország  51,8%  32,4%  52,6% 

Ország összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A „területi hatások” hasonlítanak az „összes hatás” értékeihez, azzal a különbséggel, hogy az 
Észak-alföldi régió 60,2%-al, a Közép-Dunántúli 34,1%-al részesedik a pozitív értékekbıl, a 
negatív értékek 50,9%-a a Közép-magyarországi, 32,4%-a az Észak-magyarországi, 16,7%-a a 
Nyugat-dunántúli régióra esik. 
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Az „ágazati hatások” pozitív értékeinek 46,7%-a a Közép-magyarországi, 41,1%-a a Nyugat-
dunántúli régióban jelenik meg, miközben a negatív értékek az Észak-magyarországi (52,6%), 
Közép-dunántúli (35,3%), és a Dél-dunántúli (22,9%), régió között (12,1%) oszlanak meg. 
A belföldi vendégéjszakákat érintı folyamatokat megyei szinten is elemeztem (3.10. táblázat). 
Annak ellenére, hogy a megyék teljesítményének növekedése mindhárom megye esetében 
elmaradt az országos átlagtól, beszámolhatunk pozitív irányú jelenségekrıl. Borsod-Abaúj-
Zemplénben 20,6%-al, Hevesben 9,6%-al bıvült a belföldi vendégforgalom, miközben Nógrád 
megyében 42%-al csökkent.  
B.-A.-Z. és Heves megyében jelentısen nıtt a szállodák (+36%, +20%) és a panziók (+14 és 
+15%) belföldi vendégforgalma. Kiugró növekedést tapasztaltak Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye ifjúsági szállásaiban (+7611%), ugyanakkor Heves és Nógrád megyében jelentıs 
mértékben csökkent a kempingek szolgáltatásai iránti igény (-43% és -73%). 

 
3.10. táblázat: Shift-share elemzés a belföldi vendégéjszakák száma szerint az Észak-

magyarországi régióban (2007/2000) 

Megye 
a 

szállodák-
ban 

a 
panziókban 

a turista-
szállásokon 

az ifjúsági 
szállókban 

az 
üdülıházak-

ban 

a 
kempingekben 

Sr területi Sa ágazati Si összes 

B.-A.-Z. -18839 1605 9713 50775 -18292 -398 24564 -55907 -31343 

Heves -89284 1866 3853 7895 -15261 -5167 -96098 2923 -93176 

Nógrád -18983 -35866 -2962 -15352 -10959 -1227 -85348 -16899 -102248 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A belföldi vendégforgalom országos növekedési szintjét egyik megye sem érte el. A 
szállodákban töltött belföldi vendégéjszakák számának növekedése nagymértékben elmarad az 
elvártaktól (Heves megyében -89.284 vendégéjszakával). Nógrád megyében a kevéssé jelentıs 
turistaszállások kategóriáján túl, az összes szálláshelytípus dinamikája alulmarad az országos 
szinthez képest.  
Borsod-Abaúj-Zemplénben a kedvezıtlen strukturális tényezık, a másik két esetben a „területi 
hatás” dominálja az „összes hatások” értékeit. 
A megyei elemzések ebben az esetben is tovább pontosítják a belföldi turizmust jellemzı 
folyamatokat. Az „összes hatás” pozitív értékeinek 77,2%-a Zala, Hajdú-Bihar, és Veszprém, a 
negatív értékek 80,7%-a Gyır-Moson-Sopron, Budapest, Nógrád és Heves megyékben 
koncentrálódott (melléklet 3.6. táblázat). 
A „területi hatások” és az „összes hatások” értékei hasonlóak egymáshoz, az elsı négy, ill. az 
utolsó négy pozícióban egy sorrendi eltéréssel ugyanazok a megyék találhatók. 
Az „ágazati hatások” esetében lényegesen összetettebb a kép. Hajdú-Bihar, Zala mellett olyan 
megyék is részesednek a pozitív értékeibıl, amelyek esetében az „összes hatás” negatív (pl. 
Budapest, Gyır-Moson-Sopron). 
Sajnálatos módon a negatív „ágazati hatások” 21,3%-a Borsod-Abaúj-Zemplén megyére esik, 
ami az országos szinten kedvezı, strukturális átrendezıdés elmaradására utal.  
A negatív értékek térben egyenletesebben oszlanak meg a pozitív értékekhez képest. A piaci 
igények átrendezıdésére a belföldi turizmus esetében is mindössze néhány megye szálláshely-
kínálata képes megfelelı válaszokat adni. 
A korábbi vizsgálatok logikájához hasonlóan a belföldi vendégéjszakák esetében is értékeltem 
a régió kistérségeiben zajló folyamatokat. 
12 kistérség haladta meg a régió belföldi vendégforgalmának 7,8%-os növekedését. A 
legnagyobb mértékben a Mezıkövesdi, Egri, Abaúj-hegyközi, Tokaji, Sárospataki kistérségek 
vendégforgalma tért el kedvezı irányban a régiós átlagos növekedéshez képest, a legnagyobb 
elmaradás pedig a Miskolci, Salgótarjáni, Gyöngyösi, Ózdi, és Pétervásárai kistérségekben 
jelentkezett. 
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27 kistérségbıl 23 esetben a belföldi vendégéjszakák számának alakulásában is a „területi 
hatások” dominálnak (kivétel a Szikszói, Hatvani, Pétervásárai, Bátonyterenyei). Mindez 
elsısorban arra utal, hogy a kistérségek iránti igények változásának, legyen szó akár bıvülésrıl 
vagy szőkülésrıl, elsısorban területi okai vannak (melléklet 3.7. táblázat). 
Az „összes hatás” pozitív értékének 84,8%-a négy kistérségben (Mezıkövesdi, Egri, Abaúj-
hegyközi, Tokaji), a negatív értékek 82,5%-a szintén négy kistérségben koncentrálódott, 15 
kistérség a régiós növekedéshez képest jobban, 12 az alatt teljesített.  
A „területi hatások” pozitív és negatív értékeibıl lényegében ugyanazon kistérségek 
részesedése a legnagyobb (kivétel a Pásztói kistérség jelentıs 7%-os negatív teljesítménye). 
Hasonlóan a külföldi vendégéjszakák, ill. az összesített értékek vizsgálataihoz, a belföldi 
vendégéjszakák esetében is látható, hogy az „ágazati hatások” pozitív értékei jobban 
koncentrálódnak, míg a negatív értékek térben szétszórtabban jelentkeznek. A piaci igények 
átrendezıdésére a belföldi turizmus esetében a régióban is csak néhány kistérség szálláshely-
kínálata képes megfelelı válaszokat adni. 

 
3.5. ábra: Régiók, megyék a belföldi vendégéjszakák száma szerinti shift-share elemzés alapján 

(2007/2000) 

  
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
A belföldiek által eltöltött vendégéjszakák számának országos átlagot (+26,8%) meghaladó 
növekedése négy régióban figyelhetı meg, ami az Észak-alföldi régió esetében 61,2%-os 
bıvülést jelentett (3.5. ábra). 
Figyelemre méltó, hogy a Közép-magyarországi régió átlag alatti (mindössze 11,2%-os) 
növekedést tudott felmutatni, miközben ugyanebben az idıszakban 29,2%-al bıvült a külföldi 
vendégforgalma. Véleményem szerint, a lakónépesség, valamint a vendégéjszakák száma 
szerinti arányok egymáshoz viszonyított értékei alapján a Közép-magyarországi régió inkább 
küldı, (13,2%-al részesedett a belföldi turizmusból 2007-ben) a Dél- dunántúli (15,9%-os 
részesedés) és Nyugat-dunántúli (20,9%-os részesedés) régiók inkább fogadó területnek 
tekinthetıek. 
A megyei vizsgálat eredményeit szemléltetı térkép szinte inverze a külföldi vendégéjszakák 
számán alapuló elemzések eredményeinek. 20-ból 14 megyében (Békés, Csongrád, Somogy, 
Tolna, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom 
Veszprém, Budapest, Pest, Gyır-Moson-Sopron, Zala) a külföldi vendégforgalom területén 
jobban szereplı megyék belföldi turizmusban rosszabbul, az átlag alatti szinttel rendelkezık 
pedig dinamikusabban fejlıdtek (3.5. ábra). 
Ugyanezen jelenség az Észak-magyarországi régió kistérségeire kevésbé jellemzı, mindössze 
12 kistérségben ellentétes irányultságú a külföldi és belföldi vendégéjszakák dinamikája. 
Régiónkban a belföldi vendégéjszakák értékei meghatározzák az összes vendégéjszakák 
számának változásait, annál is inkább, mivel csak a Tiszaújvárosi kistérségben volt (54,7%) az 
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országos átlaghoz képest (50,7% 2007-ben) magasabb a külföldi vendégéjszakák aránya. A 
többi kistérségben mindenhol 26% alatti (17 esetben 10% alatti) értékeket mértek. 
 
3.6. ábra: Az Észak-magyarországi régió kistérségei a belföldi vendégéjszakák száma szerinti 

shift-share elemzés alapján (2007/2000) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
A régiós átlagos növekedést meghaladó kistérségek többsége Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében, kisebb részük (azok többsége határos Borsod-Abaúj-Zemplén megyével) Heves 
megyében van, Nógrád megye kistérségeinek mindegyike a régiós dinamika alatt (7,8%) 
tejesített (3.6 ábra). 
A belföldi turizmus esetében is érdemes kiemelni, hogy több, jelentısebb lakónépességgel, 
gazdasági potenciállal rendelkezı kistérség (Salgótarjáni, Miskolci, Gyöngyösi, Ózdi) is régiós 
szint alatt teljesített, miközben a sok tekintetben periférikus (szlovák határ menti) kistérségek 
növekedése átlagot meghaladó mértékő. 
 

3.4. A turizmus kínálatának térségi és az ágazat szerkezetére 
vonatkozó összefüggései kereskedelmi szállások férıhelyeinek 
száma alapján  
 
2000-ben Magyarországon a kereskedelmi szállások férıhelyeinek száma 312.714, 2007-ben 
314.742 volt, ami 0,6%-os növekedést jelentett. A különbözı szálláshely típusok férıhelyeinek 
száma követte a turisták igényeinek változását. 32,3%-ról 36,3%-ra nıtt a szállodai férıhelyek 
aránya elsısorban a kempingek férıhelyeinek a rovására (32,8-ról 29,8-ra). A szállodák 
férıhelyein túl, több szálláshelytípus, pl. ifjúsági szállások férıhelyeinek száma is jelentısebb 
mértékben (+8,8%) bıvült (igaz alacsony bázisról indulva). 
Régiónk szálláshely-kínálatának alakulása lényegesen eltér az országos tendenciáktól. A 
szállodai férıhelyek országos növekedési üteméhez képest (+13,5%), nagyobb bıvülés 
(+25,5%) ellenére, az országos 36,3% helyett még mindig csak 19,1% a szállodai férıhelyek 
aránya a kereskedelmi szálláshelyek körében. Ebbıl adódóan a régióban nagyobb a panziók, 
turistaszállások, ifjúsági szállók, üdülıházak és kempingek férıhelyeinek aránya. 
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A szálláshely típusok közül a szállodák, turistaszállások, ifjúsági szállók és kempingek 
esetében tapasztalhatunk az országos szinthez képest kedvezıbb értékeket. 
Érdemes kiemelni, hogy a szállodai férıhelyek esetében az impozáns (25,5%-os) növekedés 
jelentıs mértékben meghaladja az országos bıvülés értékét (+13,5%). 
 

3.11. táblázat: Shift-share elemzés a kereskedelmi szállások férıhelyeinek száma szerint 
(2007/2000) 

Régió 
a 

szállodák-
ban 

a 
panziókban 

a turista-
szállásokon 

az ifjúsági 
szállókban 

az 
üdülıházak-

ban 

a 
kempingek-

ben 

Sr 
területi 

Sa 
ágazati Si összes 

Észak-
Magyarország 

722 -992 900 1403 -173 4969 6829 -858 5971 

Észak-Alföld 934 -801 -445 955 154 4872 5669 -996 4673 

Dél-Alföld -103 -937 3528 492 -61 69 2988 -566 2422 

Közép-
Magyarország 

2829 -338 -789 -991 -703 -2663 -2655 3252 597 

Nyugat-
Dunántúl 

293 1381 -2437 408 -545 -923 -1824 4 -1819 

Közép-Dunántúl -834 755 150 -658 562 -3708 -3733 -1058 -4791 

Dél-Dunántúl -3841 932 -907 -1609 765 -2615 -7275 221 -7053 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A turisztikai kínálat meghatározó elemeként számon tartott férıhelyszám növekedési üteme az 
Észak-magyarországi régióban volt a legmagasabb a 2000-2007-es idıszakban (3.11. 
táblázat). 
A Dél-dunántúli (-10,5%) a Közép-dunántúli (-7,8%) és a Nyugat-dunántúli régió (-3,1%) 
teljesítménye ezzel szemben érezhetıen alacsonyabb volt az országos átlagos növekedéshez 
képest. 
A 3.12. táblázat vizsgálati eredményei némileg árnyalják az elsıre rendkívül kedvezınek tőnı 
helyzetet, hiszen az Észak-magyarországi régió pozitív „összes”, ill. „területi” hatások értékei 
mellett a szálláshelykínálat struktúrájának egyébként pozitív irányú változása elmarad az 
országos kínálat „megtisztuláshoz” képest (a magasabb kategóriájú szálláshelyek irányába). 
 

3.12. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások értékei a régiókban a belföldi 
kereskedelmi szállások férıhelyei szerint (2007/2000) 

Régió Si+ Si- Sr+ Sr- Sa+ Sa- 

Észak-Magyarország 43,7%  44,1%   24,7% 

Észak-Alföld 34,2%  36,6%   28,6% 

Dél-Alföld 17,7%  19,3%   16,3% 

Közép-Magyarország 4,4%   17,1% 93,5%  

Nyugat-Dunántúl  13,3%  11,8% 0,1%  

Közép-Dunántúl  35,1%  24,1%  30,4% 

Dél-Dunántúl  51,6%  47,0% 6,4% 0,0% 

Ország összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A férıhelyek számának növekedése az „összes hatás” értékének arányában leginkább az Észak-
magyarországi (43,7%) és az Észak-alföldi régiót (34,2,2%) érintette, miközben a férıhelyszám 
csökkenés 51,6%-a a Dél-dunántúli, 35,1%-a a Közép-dunántúli régióban koncentrálódott. 
Érdemes kiemelni, hogy a férıhelyszám növekedése a Közép-magyarországi régió kivételével 
minden esetben negatív, míg annak csökkenése pozitív strukturális hatásokkal párosult. 
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Mindezek alapján megállapítható, hogy a szállásférıhelyek számának csökkenése egyfajta 
strukturális „megtisztulással” párosul, miközben annak növekedése struktúrabeli romlásokat is 
elıidéz, ami a tıkeellátottság problémáira, ill. a fejlesztési források nem megfelelı irányú 
felhasználására utal. 
A megyei adatok tovább finomítják a regionális vizsgálat eredményeit. Régiónk két 
megyéjében az országos növekedéstıl nagyobb mértékben bıvült a szállásférıhelyek száma. 
Borsod-Abaúj-Zemplén 53,5%-os szállodai férıhelyszámának növekedése jelentıs mértékben 
meghaladta az országos 23,4%-os expanziót, Heves 13,5%-os teljesítménye elmaradt attól, 
miközben Nógrád megyében jelentıs, 40%-os csökkenést tapasztaltak. 
 

3.13. táblázat: Shift-share elemzés a kereskedelmi szállások férıhelyeinek száma szerint az 
Észak-magyarországi régióban (2007/2000) 

Megye 
a 

szállodák-
ban 

a 
panziókban 

a turista-
szállásokon 

az ifjúsági 
szállókban 

az 
üdülıházak-

ban 

a 
kempingekben 

Sr területi Sa ágazati Si összes 

B.-A.-Z. 981 -1012 1041 1523 272 1126 3930 -643 3287 

Heves 0 455 -175 279 -316 3352 3596 -92 3504 

Nógrád -258 -435 34 -399 -129 490 -697 -123 -820 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A kereskedelmi szállások shift-share elemzése során mindhárom megyében kiderült, hogy a 
„területi hatás” értékei abszolút értékben meghaladták az ágazati értékeket, azaz egyik megye 
sem tudta követni az országos szinten megjelenı kedvezı, a szálláshelykínálat struktúrájában 
megjelenı folyamatokat (3.13. táblázat). 
A kereslet mutatóihoz képest (vendégéjszakák, külföldiek/ belföldiek által eltöltött 
vendégéjszakák) jelentıs eltérés mutatkozik az összes hatás értékeinek területi eloszlásában. A 
pozitív „összes hatás” értékeinek térbeli eloszlása egyenletesebb, a negatív értékek 89,2%-ban 
viszont öt megyére (Baranya, Somogy, Pest, Veszprém, Vas,) koncentrálódnak. A „területi 
hatások” értékei az „összes hatáshoz” hasonlóan alakultak, azzal a különbséggel, hogy a 
„területi hatások” 13 megyében az országos szint felett, 7 megyében az alatt voltak (melléklet 
3.10. táblázat). 
Az ágazati hatások pozitív értékei túlnyomó részben a fıvárosban (78,5%), kisebb mértékben 6 
további megyében jelentkeznek, az átlag alatti teljesítményeken viszont 13 megye osztozik. 
A megyei vizsgálat eredményei megerısítik a régiós vizsgálat eredményeit. Miközben a 
szálláshelyek férıhelyeinek száma a vidék számos térségében dinamikusan növekszik, a 
szálláshelyek összetételében bekövetkezı, a magasabb szálláshely kategóriák irányába történı 
elmozdulás elsısorban a fıvárost jellemzik, bár hasonló irányú, de kevésbé intenzív átalakulás 
vidéken is létezik. 
A régió szállásférıhelyeinek 7,8%-os bıvülésénél nagyobb mértékő növekedést 12 
kistérségben mértek, 5 esetben a férıhelyszám „csak” abszolút értékben gyarapodott. 24 
kistérségben a „területi” hatások meghaladták az „ágazati hatások” értékeit (melléklet 3.9. 
táblázat). 
A kistérségek esetében is látszik, hogy az „összes hatás” és a „területi hatás” pozitív értékei 
kevésbé koncentrálódtak, mint a negatív értékek. Az „ágazati hatások” pozitív értékeinek 
26,5%-a az Egri kistérségre esik, ami a szálláshelyek számának csökkenése ellenére pozitív 
strukturális változásokat mutat. Sajnos ugyanez nem mondható el a Miskolci kistérségrıl ahol a 
jelentıs férıhelyszám csökkenés nem javította a szálláshelyek minıségi összetételét (az 
„ágazati hatások” negatív értékének 72,7%-a kistérségben jelentkezett) (melléklet 3.11. 
táblázat). 
A kereskedelmi szállások férıhelyeinek országos átlagot meghaladó növekedése kizárólag az 
ország keleti felét jellemezte. Mindezt árnyalják, és egyúttal meg is erısítik a megyei szintő 
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eredmények, mely szerint országos szintet meghaladó bıvülést inkább az ország keleti felének 
megyéiben tapasztaltak (3.7. ábra). 
A Közép-magyarországi régió kivételével a ”területi hatások” értékei abszolút értékben 
meghaladták az „ágazati hatásokat”, ami régiónk esetében azt jelenti, hogy az országos átlag 
feletti növekedés a kedvezıtlen strukturális tendenciákat ellensúlyozni képes a térségi 
tényezıknek köszönhetıen. 

 
3.7. ábra: Régiók, megyék a kereskedelmi szállások férıhelyeinek száma szerinti shift-share 

elemzés alapján (2007/2000) 

  
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyéket kedvezı folyamatok jellemzik, míg Nógrádban a 
szállásférıhelyek esetében is romlik a helyzet (-17,2%-os). 
Az Észak-magyarországi régió szálláshely-kínálatának növekedési tényezıit a kistérségi 
vizsgálatok segítségével pontosítottam (3.8. ábra). 
 

3.8. ábra: Az Észak-magyarországi régió kistérségei a kereskedelmi szállások férıhelyeinek 
száma szerinti shift-share elemzés alapján (2007/2000) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
A régió átlagos növekedését meghaladó bıvülést felmutató kistérségek többsége (13-ból 11) 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, kisebb részük Heves megyében van, Nógrád megye 
kistérségeinek mindegyike a régiós dinamika alatt tejesített.  
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A szállásférıhely, ill. a vendégéjszakák kistérségi shift-share elemzéseinek eredményei sok 
hasonlóságot mutatnak. 18 kistérségben az átlagtól való eltérések iránya megegyezik a két 
mutatószám esetében. 
A 3.1-3.5. alfejezetek vizsgálatai, valamint a 4.6. alfejezet a vendégforgalom koncentrációjára 
vonatkozó megállapításai alapján a H3 hipotézist megyei szinten bizonyítottnak látom és a 
kutatási eredmények alapján pontosítva tézisként is megfogalmazom. A shift-share elemzések 
alapján a H4 és H5 hipotézist bizonyítottnak látom és tézisként is megfogalmazom. 
 
T3: A turizmus térségi folyamatainak megismerésére irányuló shift-share elemzések 
rávilágítottak a belföldi, ill. a külföldi turizmus jellemzıinek markáns különbségeire. A 
belföldi vendégforgalom szinte az ország egészét jellemzı növekedése (kivétel Nógrád és 
Gyır-Moson Sopron megye), részben (6 megye) vagy egészben (7 megye) kompenzálta a 
külföldi vendégforgalom csökkenését (14 megye). A Hirschman-Herfindhal-féle index 
értékei a külföldi vendégforgalom növekvı koncentrációjáról tanúskodnak, miközben a 
belföldi vendégéjszakák területi eloszlása nem változott jelentıs mértékben a 2000-2007-
es idıszakban. 
 
T4: A shift-share elemzések a szálláshely-kínálat szerkezetére vonatkozó eredményei 
bebizonyították, hogy a kereslet magasabb kategóriájú szálláshelyek irányába történı 
elmozdulására, elsısorban a fıváros (82,6 %-ban részesedik az „ágazati” hatásokból), 
kisebb mértékben négy megye (Hajdú-Bihar, Békés, Zala, Gyır-Moson-Sopron) válaszolt 
az országos átlagnál gyorsabban. A kedvezı irányú strukturális átalakulás Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye kivételével az egész országban megfigyelhetı a 2000-2007-es 
idıszakban. 
 

T5: Az Észak-magyarországi régió térségi turisztikai folyamatainak megismerésére 
irányuló vizsgálatok igazolták, hogy a periférikus (gazdaságilag hátrányos helyzető) 
Edelényi, Encsi, Abaúj-hegyközi, Füzesabonyi kistérségekben a régiós átlagot meghaladó 
(azonban többnyire kis értékekrıl induló, és elsısorban az alacsonyabb kategóriájú 
szálláshelyek forgalmának bıvülésébıl adódó) vendégforgalom-növekedést tapasztaltak 
2000-2007 között. 
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4. A turizmus növekedésének tényezıi 
 
Disszertációm 4. fejezetében hazánk és az Észak-Magyarországi régió turizmusának 
növekedési tényezıit kívánom feltérképezni. 
 
H6: Feltételeztem, hogy a turisztikai kínálat (kereskedelmi szállásférıhelyek, 
vendéglátóhelyek, szolgáltatók) mellett más tényezık is szignifikánsan befolyásolják a 
vendégforgalom alakulását. Bizonyítani kívánom, hogy gazdasági-, jóléti-, szociális tényezık, 
valamint a települések/térségek szolgáltatásokkal való ellátottsága hatással van a turisztikai 
teljesítményekre. 
 
A fejezetben településsoros és kistérségi adatok alapján megvizsgálom, hogy a 
vendégforgalom indikátorai milyen kapcsolatban vannak a turisztikai kínálatot, a települések 
gazdasági és társadalmi helyzetét, a lakosság szociális körülményeit jellemzı 
mutatószámokkal. 
Lineáris regressziós modellek, fıkomponens elemzés segítségével elkülönítem a turizmus 
növekedésének tényezıit, értelmezve az országos, ill. a régiós elemzések közötti eltéréseket. 
Tipizálom az Észak-magyarországi régió kistérségeit. Megvizsgálom a szolgáltatások 
kínálatának turizmusra gyakorolt hatásait. 
Az eredményeket összehasonlítom a turizmus-, ill. területfejlesztési dokumentumokban 
megfogalmazott célokkal, prioritásokkal. A régió és kistérségeinek turizmusfejlesztésére 
vonatkozóan feltételezem, hogy  

 

H7: A turizmusfejlesztés (kedvezı) hatásai alig kimutathatók kistérségi szinten, az utóbbi 
évek turisztikai fejlesztései ellenére a kistérségek relatív pozíciói alig változtak 2000 és 2007 
között. 

 

H8: A turizmusfejlesztés kistérségi tervdokumentumaiban megfogalmazott fejlesztési 
elképzelések gyakran túlzottan általánosak. Bizonyítani kívánom, hogy a kistérségi turisztikai 
koncepciók, stratégiák, valamint azok céljai, prioritásai jelenlegi formájukban kevéssé 
orientálják a (potenciális) érintettek munkáját. 

 

H9: Feltételeztem, hogy az Észak-magyarországi régió kistérségeinek többsége jelentıs 
külföldi vendégforgalom-csökkenést könyvelhetett el az utóbbi években. Bizonyítani 
kívánom, hogy kistérségi szinten nem kap kellı figyelmet a külföldi vendégek számának 
növelése. 

 

Kutatási eredményeim alapján javaslatokat teszek a turizmusfejlesztési célkitőzések kistérség-
specifikus finomítására. 
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 4.1. A turizmus növekedésének tényezıi, különös tekintettel az 
Észak-magyarországi régióra 
 
Elsıként a külföldi, belföldi, ill. az összesített vendégforgalom fajlagos értékeinek kapcsolatát 
vizsgálom, a turisztikai kínálatot, a települések gazdasági és társadalmi helyzetét, a lakosság 
szociális körülményeit jellemzı mutatószámokkal. Az indikátorokat az egy lakosra jutó 
vendégéjszakák korrelációs együtthatóinak értékei alapján sorba rendeztem.  
A külföldi, belföldi, ill. az összesített fajlagos értékek korrelációs együtthatóit páronként is 
kiszámítottam. Az értékek megmutatják, hogy hazánkban a külföldi vendégéjszakák erıs 
koncentrációja miatt az egy lakosra jutó vendégéjszakák száma erısebb kapcsolatban van a 
belföldi, mint a külföldi vendégforgalom fajlagos értékeivel. A külföldi vendégforgalom 
fajlagos értékei gyengén közepes kapcsolatban vannak a belföldi adatokkal, a korrelációs 
együttható értéke mindössze 0,36. 
A korrelációs együttható magas értékeivel találkozhatunk, a turisztikai kínálatot mérı 
mutatószámok esetében. A vizsgálat jellegébıl adódóan nem meglepı, hogy a kereskedelmi 
szálláshelyek fajlagos értékeinek kapcsolata a vendégéjszakák ezer lakosra jutó számával erıs 
(corr = 0,81). Egyértelmően azokon a területeken várható fajlagosan nagyobb 
vendégforgalom, ahol magasabb a szálláshelyek lakosságszámra jutó férıhelyeinek a száma.  
 
4.1. táblázat: Lineáris korrelációs együtthatók a külföldi és belföldi vendégéjszakák, ill. azok 

összesített értékeivel hazánk településein 

 
Egy lakosra jutó külföldi 

vendégéjszakák 
Egy lakosra jutó belföldi 

vendégéjszakák 
Egy lakosra jutó 
vendégéjszakák  

Egy lakosra jutó vendégéjszakák száma 2007 0,69 0,92 1 
Egy lakosra jutó belföldi vendégéjszakák száma 2007 0,36 1 0,92 
Ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely 
szállásférıhelyeinek száma 2007 0,54 0,75 0,81 
Egy lakosra jutó külföldi vendégéjszakák száma 2007 1 0,36 0,69 
Ezer lakosra jutó étterem és cukrászda száma 2007 0,41 0,5 0,6 
Ezer lakosra jutó vendéglátóhely száma 2007 0,39 0,49 0,54 
Ezer lakosra jutó vállalkozás a szállásadás vendéglátás 
területén 2007 0,4 0,35 0,43 
 Ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozás száma 2007 0,36 0,18 0,38 
Ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek száma 2007 0,08 0,45 0,38 
Egy lakosra jutó vízfogyasztás (m3) 2007 0,26 0,28 0,32 
Egy lakosra jutó önkormányzati adó (ezer Ft) 2004 0,32 0,18 0,27 
Ezer lakosra jutó telefonvonal száma 2007 0,17 0,26 0,27 
Ezer lakosra jutó épített üdülık száma 2007 0,23 0,19 0,25 
Lakások száma 2007-ben a 2001-es év arányában 0,25 0,14 0,21 
Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 2007 0,13 0,17 0,19 
Ezer lakosra jutó kölcsönzık száma 2007 0,19 0,13 0,18 
Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 2007 0,19 0,13 0,18 
2007-ben épített lakások száma az összes lakásszámhoz 
képest 0,11 0,08 0,11 
Egy lakosra jutó összes adó (ezer Ft) 2004 0,11   0,1 
Kábeltévével ellátott lakások aránya 2007 0,18   0,08 
Ezer lakosra jutó bőncselekmények száma 2005     0,08 
Rendszeres szociális segélyben részesítettek aránya 2007 -0,11 -0,14 -0,11 
Ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg 2007   -0,18 -0,13 
Ezer lakosra jutó élveszületések száma 2007 -0,08 -0,14 -0,14 
Ezer lakosra jutó bőnelkövetık száma (lakóhely szerint) 
2005 -0,08 -0,15 -0,15 
Egy lakosra jutó zöldterület nagysága (m2) 2006   0,23 -0,2 
Egy lakosra jutó jövedelem (ezer Ft) 2004 0,08     
Összkomfortos lakások aránya 2007 0,08     
Forgalomba helyezett személygépkocsik aránya 2007       
Felsıfokú végzettségőek aránya 2001 0,11     
Könyvtárba beiratkozottak aránya 2007       
Ezer lakosra jutó csecsemıhalálozások száma 2007       
Munkanélküliek aránya 2007 -0,1     
Ezer lakosra jutó szociális étkeztetésben részesülık 
száma 2007       
Köz-csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya 2007 0,12     
Aktív korú népesség aránya 2007       

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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Közepesen erıs kapcsolat figyelhetı meg a turizmus kínálatát jelentı éttermek, cukrászdák 
(corr = 0,6), vendéglátóhelyek (corr = 0,54), szállásadás vendéglátás területén tevékenykedı 
vállalkozások (corr = 0,43), esetében (4.1. táblázat). 
A vállalkozássőrőség mértéke is összefüggésbe hozható a fajlagos vendégforgalom 
alakulásával (corr = 0,38). A társadalom aktivitására, öntevékenységére utaló ezer lakosra jutó 
non-profit szervezetek száma, ill. a vendégforgalom fajlagos értékei között is összefüggéseket 
valószínősíthetünk (corr = 0,32). 
Gyenge, pozitív irányú kapcsolat figyelhetı meg az önkormányzati adók értékének, 
telefonvonal számának, épített üdülık számának, a kölcsönzık számának, a 
személygépkocsik számának, az összes adónak, bőncselekmények számának fajlagos értékei, 
a lakások számának változása, az épített lakások, ill. a közüzemi vízhálózatba bekapcsolt 
lakások aránya és a vendégéjszakák számának egy lakosra jutó értékei között. 
Gyenge, negatív irányú kapcsolat mutatható ki a rendszeres szociális segélyben részesítettek 
arányával, az ezer lakosra jutó vándorlási egyenleggel, az ezer lakosra jutó élveszületések és 
bőnelkövetık számával, ill. a zöldterület nagyságának fajlagos értékeivel. Az eredmények 
alapján vélelmezhetı, hogy a szociális helyzetet jellemzı mutatószámok alakulásának is 
vannak turisztikai vonatkozásai. 
Összehasonlítva az összesített értékekre vonatkozó korrelációs együtthatókat, a külföldi, ill. 
belföldi vendégéjszakák esetében kiszámítottakkal, megállapítható, hogy azok jellemzıen 
gyengébb kapcsolatra utalnak. Jellegzetes kivétel a non-profit szervezetek számának 
korrelációs együtthatója, ami a belföldi vendégforgalomra erısebb, a külföldi 
vendégforgalomra lényegesen gyengébb kapcsolatot mutat. 
 
4.2. táblázat: Lineáris korrelációs együtthatók a külföldi és belföldi vendégéjszakák, ill. azok 

összesített értékeivel az Észak-magyarországi régió településein 

 
Egy fıre jutó külföldi 

vendégéjszakák 
Egy fıre jutó belföldi 

vendégéjszakák 
Egy fıre jutó 

vendégéjszakák  
Egy lakosra jutó vendégéjszakák száma 2007 0,19 1 1 
Egy lakosra jutó belföldi vendégéjszakák száma 2007 0,17 1 1 
Ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely 
szállásférıhelyeinek száma 2007 0,19 0,91 0,91 
Ezer lakosra jutó étterem és cukrászda száma 2007 0,43 0,72 0,72 
Ezer lakosra jutó vendéglátóhely száma 2007 0,42 0,66 0,67 
Ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek száma 2007   0,65 0,65 
Ezer lakosra jutó telefonvonal száma 2007 0,21 0,51 0,51 
Egy lakosra jutó vízfogyasztás (m3) 2007 0,32 0,42 0,48 
Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 2007   0,42 0,42 
Ezer lakosra jutó épített üdülık száma 2007 0,28 0,3 0,3 
Ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma 2007 0,42 0,27 0,28 
Ezer lakosra jutó vállalkozások száma  a szállásadás 
vendéglátás területén 2007 0,43 0,19 0,2 
Egy lakosra jutó külföldi vendégéjszakák száma 2007 1 0,17 0,19 
Ezer lakosra jutó bőnelkövetık száma (lakóhely szerint) 2005 -0,17 -0,22 -0,22 
Ezer lakosra jutó élveszületések száma 2007   -0,23 -0,23 
Ezer lakosra jutó bőncselekmények száma 2005   -0,31 -0,31 
Ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg 2007   -0,39 -0,39 
Aktív korú népesség aránya   -0,4 -0,4 
Egy lakosra jutó jövedelem (ezer Ft) 2004 0,19     
Egy lakosra jutó összes adó (ezer Ft) 2004 0,2     
Egy lakosra jutó önkormányzati adó (ezer Ft) 2004       
Ezer lakosra jutó kölcsönzık száma 2007       
Lakások száma 2007-ben a 2001-es év arányában       
2007-ben épített lakások száma az összes lakásszámhoz képest       
Összkomfortos lakások aránya 2007       
Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 2007 0,19     
Kábeltévével ellátott lakások aránya 2007       
Forgalomba helyezett személygépkocsik aránya 2007       
Felsıfokú végzettségőek aránya 2001 0,3     
Könyvtárba beiratkozottak aránya 2007       
Rendszeres szociális segélyben részesítettek aránya 2007 -0,2     
Ezer lakosra jutó csecsemıhalálozások száma 2007       
Munkanélküliek aránya 2007       
Ezer lakosra jutó szociális étkeztetésben részesülık száma 
2007       
Köz-csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya 2007 0,19     
Egy lakosra jutó zöldterület nagysága (m2) 2006       

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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A külföldi vendégéjszakák fajlagos értékei nagyon gyenge (de szignifikáns) kapcsolatban 
vannak a jövedelmek nagyságával, összkomfortos lakások arányával, felsıfokú végzettségőek 
arányával, munkanélküliek arányával, köz-csatornahálózatba bekapcsolt lakások arányával. 
Az 4.1-4.4. táblázatokban nem tüntettem fel azokat a korrelációs együtthatókat, amelyek 
legalább 95%-os szint mellett nem voltak szignifikánsak. 
Vizsgálataimat a régió településeire is elkészítettem. Az elemzési egységek alacsonyabb 
számának köszönhetıen kevesebb esetben kaptam szignifikáns eredményeket (4.2. táblázat). 
Az országos értékekhez képest ki kell emelni a non-profit szervezetek, a telefonvonalak, a 
vízfogyasztás, a bőncselekmények számának, a vándorlási egyenleg fajlagos értékeinek, 
valamint az aktív korú népesség és a felsıfokú végzettségőek arányának közepesen erıs 
kapcsolatát: 

• régiónkban a társadalmi aktivitás szempontjából jobb helyzető települések turizmusa 
nagyobb fajlagos vendégforgalomra számíthat, 

• a települések szociális helyzetének problémái, nagyobb mértékben határozzák meg 
(negatív értelemben) a vendégforgalom alakulását, mint országosan. 

 
4.3. táblázat: Lineáris korrelációs együtthatók a külföldi és belföldi vendégéjszakák, ill. azok 

összesített értékeivel Magyarország kistérségeiben 

 
Egy fıre jutó külföldi 

vendégéjszakák 
Egy fıre jutó belföldi 

vendégéjszakák 
Egy fıre jutó 

vendégéjszakák  
Egy lakosra jutó vendégéjszakák száma 2007 0,96 0,96 1 
Egy lakosra jutó külföldi vendégéjszakák száma 2007 1 0,83 0,96 
Egy lakosra jutó belföldi vendégéjszakák száma 2007 0,83 1 0,96 
Ezer lakosra jutó vendéglátóhelyek száma 2007 0,6 0,83 0,74 
Ezer lakosra jutó étterem és cukrászda száma 2007 0,57 0,81 0,72 
Ezer lakosra jutó vállalkozások száma a szállásadás 
vendéglátás területén 2007 0,56 0,8 0,71 
Ezer lakosra jutó kölcsönzık száma 2007 0,38 0,53 0,48 
Ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma 2007 0,4 0,49 0,47 
Ezer lakosra jutó épített üdülık száma 2007 0,28 0,52 0,42 
Egy lakosra jutó önkormányzati adó (ezer Ft) 2004 0,38 0,37 0,39 
Ezer lakosra jutó telefonvonal száma 2007 0,24 0,41 0,36 
Ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek száma 2007 0,28 0,37 0,34 
Egy lakosra jutó vízfogyasztás 2007 0,25 0,29 0,28 
Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 2007 0,24 0,26 0,26 
Lakások száma 2007-ben a 2001-es év arányában 0,21 0,21 0,22 
Forgalomba helyezett személygépkocsik aránya 2007 0,21   0,19 
2007-ben épített lakások száma az összes lakásszámhoz 
képest   0,2 0,17 
Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 2007   0,17 0,17 
Ezer lakosra jutó bőncselekmények száma 2005   0,21 0,16 
Köz-csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya 2007   0,18 0,16 
Rendszeres szociális segélyben részesítettek aránya 2007 -0,16 -0,16 -0,17 
Ezer lakosra jutó élveszületések száma 2007 -0,17 -0,29 -0,24 
Ezer lakosra jutó bőnelkövetık (lakóhely szerint) 2005 -0,2 -0,23 -0,28 
Egy lakosra jutó jövedelem (ezer Ft) 2004       
Egy lakosra jutó összes adó (ezer Ft) 2004       
Összkomfortos lakások aránya 2007       
Kábeltévével ellátott lakások aránya 2007 0,17     
Felsıfokú végzettségőek aránya 2001       
Könyvtárba beiratkozottak aránya 2007       
Ezer lakosra jutó csecsemıhalálozások száma 2007       
Ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg 2007       
Ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely 
szállásférıhelyeinek száma 2007       
Munkanélküliek aránya 2007       
Ezer lakosra jutó szociális étkeztetésben részesülık száma 
2007       
Egy lakosra jutó zöldterület nagysága (m2) 2006       
Aktív korú népesség aránya       

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

A kistérségi korrelációs együtthatók települési szinthez képest letisztultabb struktúrája 
figyelhetı meg az összesített értékek rangsora alapján. A vendégéjszakák számának fajlagos 
értékei erıs kapcsolatban vannak a turizmus kínálatát megtestesítı vendéglátóhelyek, 
valamint a szálláshelyek fajlagos értékeivel, közepesen erıs kapcsolatban vannak, a kistérség 
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gazdasági potenciálját, társadalmi aktivitását jellemzı mutatókkal, ill. gyengén korrelálnak a 
fogyasztással, szociális helyzetet bemutató indikátorokkal (4.3. táblázat). 
A kistérségi eredmények, igaz más megközelítésben, megerısítik azt a korábbi 
feltételezésemet, hogy a belföldi, ill. a külföldi vendégforgalom növekedésének egészen eltérı 
tényezıi vannak hazánkban.  
A korrelációs együtthatók értékei egy kivétellel minden esetben szorosabb kapcsolatot 
mutatnak a belföldi vendégéjszakák fajlagos értékeivel, mint a külföldiekkel, ami részben a 
belföldi vendégforgalomhoz képest jelentısebb koncentrációnak ksözönhetı. 
A településsoros vizsgálatok logikáját követve, az Észak-magyarországi régió kistérségeire is 
kiszámítottam a korrelációs együtthatókat. Ebben az esetben is jelentıs eltéréseket figyeltem 
meg az országos értékekhez viszonyítva (4.4. táblázat). 
Míg országos adatok esetében a vendégéjszakák fajlagos értékei erıs kapcsolatban vannak az 
ezer fıre jutó külföldi és belföldi vendégéjszakák számával, addig ez régiónk esetében már 
csak közepesen erıs összefüggéseket jelent (corr = 0,69, corr = 0,46). 
A településsoros vizsgálatok eredményeihez hasonlóan a régió kistérségeihez tartozó 
korrelációs együtthatók értékei jellemzıen magasabbak az országos szintet jellemzı 
mutatóknál. 
Érdemes kiemelni azt is, hogy a jóléttel, fogyasztással kapcsolatba hozható mutatószámok 
korrelációs együtthatói (ezer lakosra jutó telefonvonal száma, egy lakosra jutó vízfogyasztás) 
is erısebb kapcsolatra utalnak. 

 
4.4. táblázat: Lineáris korrelációs együtthatók a külföldi és belföldi vendégéjszakák, ill. azok 

összesített értékeivel az Észak-magyarországi régió kistérségeiben 

 
Egy fıre jutó külföldi 

vendégéjszakák 
Egy fıre jutó belföldi 

vendégéjszakák 
Egy fıre jutó 

vendégéjszakák  
Egy lakosra jutó vendégéjszakák száma 2007 0,62 0,98 1 
Ezer lakosra jutó vállalkozások száma a szállásadás 
vendéglátás területén 2007 0,38 0,91 0,88 
Ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely 
szállásférıhelyeinek száma 2007   0,79 0,75 
Ezer lakosra jutó étterem és cukrászda száma 2007   0,73 0,72 
Egy lakosra jutó belföldi vendégéjszakák száma 2007 0,46 1 0,69 
Ezer lakosra jutó vendéglátóhely száma2007   0,7 0,69 
Ezer lakosra jutó telefonvonal száma 2007   0,61 0,62 
Egy lakosra jutó külföldi vendégéjszakák száma 2007 1 0,46 0,61 
Ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma 2007 0,65 0,48 0,56 
Egy lakosra jutó vízfogyasztás (m3) 2007 0,63 0,44 0,52 
Felsıfokú végzettségőek aránya 2001 0,67   0,46 
Ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek száma 2007   0,41 0,44 
Egy lakosra jutó jövedelem (ezer Ft) 2004 0,63   0 
Ezer lakosra jutó élveszületések száma 2007   -0,48 -0,47 
Egy lakosra jutó összes adó (ezer Ft) 2004 0,7     
Egy lakosra jutó önkormányzati adó (ezer Ft) 2004 0,7     
Ezer lakosra jutó kölcsönzık száma 2007 0,47     
Lakások száma 2007-ben a 2001-es év arányában 0,54     
2007-ben épített lakások száma az összes lakásszámhoz 
képest       
Ezer lakosra jutó épített üdülık száma 2007       
Összkomfortos lakások aránya 2007 0,52     
Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 2007 0,44     
Kábeltévével ellátott lakások aránya 2007 0,44     
Forgalomba helyezett személygépkocsik aránya 2007       
Könyvtárba beiratkozottak aránya 2007       
Rendszeres szociális segélyben részesítettek aránya 2007       
Ezer lakosra jutó csecsemıhalálozások száma 2007       
Ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg 2007       
Munkanélküliek aránya 2007       
Ezer lakosra jutó szociális étkeztetésben részesülık száma 
2007       
Ezer lakosra jutó bőncselekmények száma 2005       
Ezer lakosra jutó bőnelkövetık (lakóhely szerint) 2005 -0,4     
Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 2007       
Köz-csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya 2007 -0,42     
Egy lakosra jutó zöldterület nagysága (m2) 2006       
Aktív korú népesség aránya 0,62     

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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Az Észak-magyarországi régió kistérségeiben közepesen erıs kapcsolatot tapasztaltunk a 
vendégéjszakák fajlagos értékei és a felsıfokúak aránya között (corr = 0,44). A külföldi 
vendégéjszakák esetében ennél is erısebb korrelációs együtthatóval találkozhatunk (corr = 
0,67). Megállapítható, hogy régiónkban a magasan képzett népesség megléte növeli, hiánya 
csökkenti a jelentısebb vendégforgalom meglétének esélyeit. 
A népesség bıvülésével kapcsolatban teljesen ellentétes folyamatokat figyelhetünk meg. 
Azokban a kistérségekben, ahol nagyobb az ezer fıre jutó élveszületések száma, várhatóan 
kisebb, míg fordított esetben várhatóan nagyobb (fajlagos) vendégforgalomra számíthatunk. 
Jelentısebb külföldi vendégforgalomra jellemzıen a „gazdagabb” (magasabb egy lakosra jutó 
összes adó, ill. az egy lakosra jutó önkormányzati adó értékekkel rendelkezı) térségekben 
számíthatunk, ahol magas az összkomfortos (corr = 0,52), ill. kábeltévével ellátott lakások 
aránya (corr = 0,44), az ezer lakosra jutó személygépkocsik száma (corr = 0,44).  
A külföldiek kevéssé preferálják azokat a térségeket, ahol bőnözık lakhelye található (corr = -
0,4), ill. ahol az alap infrastruktúra területén is (pl. köz-csatornahálózatba bekapcsolt lakások 
aránya) hiányosságok vannak (corr = -0,42). Esetükben közepesen erıs kapcsolat figyelhetı 
meg a gazdasági aktivitást jellemzı mutatókkal (ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások 
száma (corr = 0,65), aktív korú népesség aránya (corr = 0,62)). 
 

4.2. A vendégforgalom alakulását leíró lineáris regressziós 
modellek 
 

A korrelációs értékek vizsgálata egyúttal az általam kiválasztott, a turizmus fejlıdésére, 
növekedésére ható társadalmi jelenségek egyfajta tesztelését is lehetıvé tették. 
A vizsgálatok eredményei elırevetítették, hogy néhány indikátor nem (pl.: könyvtárba 
beiratkozottak aránya, ezer lakosra jutó csecsemıhalálozások száma, egy lakosra jutó 
zöldterület nagysága), vagy csak korlátozottan (pl.: munkanélküliek aránya, rendszeres 
szociális segélyben részesítettek aránya) használható a további elemzések során. 
 

4.5. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének összefoglaló adatai 
(Magyarország, 2007-es települési adatok) 

Modell R R2 Korrigált R2 A becslés standard hibája A modell magyarázó változói* 

1 ,788a ,621 ,621 5,96526 Konstans, A 

2 ,792b ,627 ,627 5,91779 Konstans, A,B 

3 ,794c ,631 ,630 5,89084 Konstans, A,B,C 

4 ,795d ,632 ,631 5,88450 Konstans, A,B,C,D 

Magyarázó változók: 
Konstans 
A: ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek száma 
B: egy lakosra jutó önkormányzati adó 
C: lakások száma 2007-ben a 2001-es év arányában 
D: ezer lakosra jutó étterem és cukrászda száma 

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

A vendégforgalom alakulását lineáris regressziós modell segítségével magyaráztam. 
Elemzéseimet ebben az esetben is fajlagos mutatószámok használatával végeztem. A lineáris 
regressziós modellek Magyarország és az Észak-magyarországi régió településsoros, ill. 
kistérségi adatain alapulnak. 
A regressziós modellek esetében is dilemmaként jelentkezett, hogy a számítások során 
figyelembe vegyem-e a statisztikailag kimutatható vendégforgalommal nem rendelkezı 
településeket. 
A vendégéjszakák fajlagos értékeit leíró modellt mindkét módon összeállítottam, lényeges 
különbségeket nem tapasztaltam. Hazánk összes települését tartalmazó modell 63,2%-ban, a 
vendégforgalommal rendelkezı 713 település segítségével összeállított modell 62,2%-ban 
képes magyarázni a vendégéjszakák fajlagos értékeinek varianciáját (4.5. táblázat, melléklet 
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4.1. táblázat). A modellek között mindössze annyi az eltérés, hogy a hazánk összes 
településének vendégforgalmát magyarázó változók között megjelenik az ezer lakosra jutó 
étterem és cukrászda száma is. A modellt összeállítottam a 2006-os adatok segítségével is 
(melléklet 4.2. táblázat). A modell magyarázó változói megegyeznek a 2007-es modell 
indikátoraival, azzal a különbséggel, hogy a 2006-os nem tartalmazza az ezer lakosra jutó 
éttermek és cukrászdák számát. 

 
4.6. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének együtthatói (Magyarország 

2007-es, települési adatok) 
Nem standardizált 

együtthatók 
Standardizált 
együtthatók 

Modell0 

B 
Standard 

hiba 
Béta 

t Szignifikancia. 

Konstans -10,036 1,951  -5,144 ,000 

Ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek száma ,040 ,001 ,738 48,177 ,000 

Egy lakosra jutó önkormányzati adó (ezer Ft) 2,708E-5 ,000 ,066 5,603 ,000 
 

Lakások száma 2007-ben a 2001-es év arányában 9,374 1,896 ,057 4,944 ,000 

 Ezer lakosra jutó étterem és cukrászda száma ,086 ,032 ,042 2,700 ,007 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A települések teljes körének bevonásán alapuló modell stepwise módszerrel készült (4.5., 4.6. 
táblázat). A stepwise módszer eltávolítja a modellbıl azokat a mutatókat, amelyek nem 
befolyásolják szignifikánsan (a megbízhatósági szint 95% alatt) a függı változó értékeinek 
alakulását (Sajtos L. - Mitev A. 2007 223. old.). 
A települések vendégforgalmát leíró modell egyenlete: 
 

Y= -10,036 + 0,04A + 0,00002708B + 9,374C + 0,086D 
 
A legnagyobb magyarázó erıvel rendelkezı modell, négy független változója 63,2%-ban 
képes a vendégéjszakák számának varianciáját magyarázni. 
A vendégéjszakák számának alakulását elsısorban a férıhelyek fajlagos értékei, kisebb 
mértékben, az egy lakosra jutó önkormányzati adó, a lakások száma 2007-ben a 2001-es év 
arányában és az ezer lakosra jutó éttermek és cukrászdák száma magyarázza. 
A modell alapján a vendégforgalom fajlagos értékeinek alakulását a férıhelyek ezer fıre jutó 
értékein túl befolyásolják 

• az önkormányzatok anyagi lehetısége (ami kapcsolatban van a települések gazdasági 
potenciáljával), 

• az ingatlanpiac optimizmusa, ill. 
• a turisztikai kínálat elemei. 

 

4.7. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének összefoglaló adatai 
(Magyarország, 2007-es kistérségi adatok) 

Modell R R2 Korrigált R2 A becslés standard hibája A modell magyarázó változói* 

1 ,861a ,741 ,740 3,17905 Konstans, A 

2 ,868b ,753 ,750 3,11698 Konstans, A,B 

3 ,874c ,763 ,759 3,06139 Konstans, A,B,C 

4 ,883d ,779 ,773 2,96748 Konstans, A,B,C,D 

5 ,888e ,788 ,781 2,91387 Konstans, A,B,C,D,E, 

Magyarázó változók: 
Konstans 
A: ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek száma 
B: ezer lakosra jutó épített üdülık száma 
C: egy lakosra jutó önkormányzati adó (ezer Ft) 
D: ezer lakosra jutó bőncselekmények száma 
E: csecsemıhalálozás az élveszületettek arányában 

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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A vendégéjszakák fajlagos értékeit leíró modellt a kistérségek esetében is összeállítottam. 
Nem meglepı módon a legnagyobb magyarázó erıvel bíró változó ebben az esetben is az ezer 
fıre jutó kereskedelmi szálláshelyek férıhelyeinek száma volt (R2 = 0,741), azaz 74,1%-ban 
egyedül képes magyarázni a függı változó varianciáját (4.7., 4.8. táblázat). 
A kistérségek vendégforgalmát leíró modell egyenlete: 
 

Y= 2,185+ 0,58A – 3,409B + 0,00007292C - 0,81D -104,925E 
 

A kistérségi modell is tartalmazza az önkormányzati adó fajlagos mutatóját. Különbség a 
településsoros modellhez képest az épített üdülık számával, bőncselekmények számával, 
csecsemıhalálozással kapcsolatos indikátorok megjelenése. 
Az üdülıépítések jellemzıen alacsonyabb fajlagos vendégforgalommal párosulnak, a 
bőncselekmények száma negatívan hat a vendégéjszakák fajlagos értékeinek alakulására. A 
modellben érdekes módon megjelenik a csecsemıhalálozás mutatója. A szakirodalomból 
azonban ismert, hogy a csecsemıhalálozás, amellett, hogy jól tükrözi az egészségügyi 
rendszerek fejlettségét, a térségek fejlettségének egyik jellemzı mérıszáma, valamint a 
társadalom fejlettségének fokmérıje (Csoboth Cs. 2003 1. old.; ÁNTSZ 2008 6. old.; Élı A. 
2008). 
 
4.8. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének együtthatói (Magyarország 

2007-es kistérségi adatok) 

Nem standardizált együtthatók 
Standardizált 
együtthatók Modell 

B Standard hiba Béta 

t Szignifikancia. 

Konstans 2,185 ,792  2,759 ,006 

Ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek száma ,058 ,003 ,919 19,454 ,000 

Ezer lakosra jutó épített üdülık száma -3,409 1,222 -,126 -2,790 ,006 

Egy lakosra jutó önkormányzati adó (ezer Ft) 7,292E-5 ,000 ,161 3,799 ,000 

 

Ezer lakosra jutó bőncselekmények száma -,081 ,022 -,157 -3,766 ,000 

 Csecsemıhalálozás az élveszületettek arányában -104,925 39,824 -,098 -2,635 ,009 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
Az öt indikátort tartalmazó modell 78,8%-ban magyarázza az ezer fıre jutó vendégéjszakák 
számának varianciáját, ami kimondottan jó értéknek számít a társadalomtudományok 
kutatásának gyakorlatában (Babbie E. 1996). 

 
4.9. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének összefoglaló adatai (Észak-

magyarországi régió, 2007-es települési adatok) 
Modell R R2 Korrigált R2 A becslés standard hibája A modell magyarázó változói 

1 ,739a ,546 ,545 4,56597 Konstans, A 

2 ,782b ,611 ,610 4,22765 Konstans, A,B 

3 ,785c ,617 ,615 4,20138 Konstans, A,B,C 

Magyarázó változók:  
Konstans 
A: ezer lakosra jutó étterem és cukrászda száma 
B: ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek száma 
C: egy lakosra jutó önkormányzati adó (ezer Ft) 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A vendégéjszakák számának alakulását leíró lineáris regressziós modellt az Észak-
magyarországi régió településsoros adatai esetében is elkészítettem.  
A modell változói mindössze 61,7%-ban képesek megmagyarázni az ezer fıre jutó 
vendégéjszakák számának alakulását (4.9., 4.10. táblázat). A modell némileg eltér az 
országos szinten tapasztaltaktól. A legnagyobb magyarázó erıvel (54,6%) az ezer lakosra jutó 
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éttermek és cukrászdák száma rendelkezik, amit az ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely 
szállásférıhelyeinek száma, ill. az egy lakosra jutó önkormányzati adó követ. 

 
4.10. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének együtthatói  

(Észak-magyarországi régió 2007-es települési adatok) 
Nem standardizált 

együtthatók 
Standardizált 
együtthatók Modell 

B Standard hiba Béta 

t Szignifikancia. 

Konstans -1,642 ,216  -7,607 ,000 

Ezer lakosra jutó étterem és cukrászda száma 1,056 ,072 ,508 14,656 ,000 

Ezer lakosra jutó kereskedelmi férıhelyek száma ,017 ,002 ,337 9,797 ,000 
 

Egy lakosra jutó önkormányzati adó (ezer Ft) 2,565E-5 ,000 ,075 2,833 ,005 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A régió településeinek vendégforgalmát leíró modell egyenlete: 
 

Y= -1,642 + 1,056A + 0,17B + 0,00002565C 
 
Úgy tőnik régiónkban a vendégforgalom alakulását nagyobb mértékben határozza meg a 
szolgáltatások (szállásadáson túli) kínálata, mint az országos adatok esetében. 
Az Észak-magyarországi régió kistérségeinek vendégforgalmát leíró modell némileg eltérı 
jellegzetességekkel rendelkezik az országos eredményekhez képest. A kistérségi adatok 
esetében is látszik, hogy régiónkban a szálláshelyeken túl a társadalmi fejlettségnek is nagy 
szerepe van a turisztikai teljesítmények alakulásában. A 2006-os adatok alapján összeállított 
modell mindössze két változóval (ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely 
szállásférıhelyeinek száma, ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg) 87,4%-ban képes 
magyarázni a vendégéjszakák értékeinek varianciáját (melléklet 4.10. táblázat). A vándorlási 
egyenleg, az összkomfortos lakások arányának megjelenése a modellekben arra utal, hogy a 
turisztikai teljesítmények régiónkban összefüggnek a kistérségek „élhetıségével”, 
attraktivitásával (4.11., 4.12. táblázat). 
 

4.11. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének összefoglaló adatai 
(Észak-magyarországi régió, 2007-es kistérségi adatok 

Modell R R2 Korrigált R2 A becslés standard hibája A modell magyarázó változói* 

1 ,755a ,571 ,554 ,90652 Konstans, A 

2 ,859b ,738 ,717 ,72256 Konstans, A,B 

3 ,890c ,792 ,766 ,65618 Konstans, A,B,C 

4 ,909d ,827 ,796 ,61257 Konstans, A,B,C,D 

Magyarázó változók: 
Konstans 
A: ezer lakosra jutó kereskedelmi férıhelyek száma 
B: felsıfokú végzettséggel rendelkezık aránya 
C: összkomfortos lakások aránya 
D: ezer lakosra jutó kölcsönzık száma 

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A kistérségi modell 82,7 %-ban képes magyarázni a vendégforgalom alakulását, ami 
kifejezetten jó értéknek mondható, aminek „különleges” mutatója a felsıfokú végzettséggel 
rendelkezık aránya. 
A régió kistérségeinek vendégforgalmát leíró modell egyenlete: 
 

Y= -0,125 + 0,17A + 32,6B + 4,977C + 4,043D 
 
A modell alapján úgy tőnik, a felsıfokú végzettségőek nagy számával megjelenı magasabb 
szintő „társadalmi aktivitási” szint jótékonyan befolyásolja a turizmus teljesítményét. 
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4.12. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének együtthatói  
(Észak-magyarországi régió, 2007-es kistérségi adatok) 

Nem standardizált 
együtthatók 

Standardizált 
együtthatók 

Modell 

B 
Standard 

hiba 
Béta 

t Szignifikancia. 

Konstans -,125 ,427  -,294 ,772 

Ezer lakosra jutó kereskedelmi férıhelyek száma ,017 ,002 ,714 8,152 ,000 

Felsıfokú végzettséggel rendelkezık aránya 32,600 6,532 ,576 4,991 ,000 

Összkomfortos lakások aránya 4,977 1,521 ,400 3,272 ,003 

Ezer lakosra jutó kölcsönzık száma 4,043 1,898 ,220 2,131 ,044 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A lineáris regressziós modellek segítségével megfogalmazható legfontosabb 
megállapításaimat a 4.13. táblázatba győjtöttem össze. Összességében megállapítható, hogy 
a vendégforgalom fajlagos értékeinek leírására kistérségi szinten megbízhatóbb modellek 
állíthatók össze, mint településsorosan. Az Észak-magyarországi régióra vonatkozó 
modellekben több a szociális helyzetre, térségi attraktivitásra, társadalmi aktivitásra utaló 
mutató jelenik meg, mint az országos összeállítások esetében. 
 

4.13. táblázat: A regressziós modellek a turizmus térszerkezetére vonatkozó összefüggései 
Észak-magyarországi régió 

települései Magyarország települései 

• A régió településeinek fajlagos vendégforgalmát leíró modell 
magyarázó ereje (61,7%) hasonló, mint az országos modellé 
(63,2%), 

• a vendégforgalom fajlagos értékeit legnagyobb mértékben az 
ezer lakosra jutó étterem és cukrászda száma befolyásolja,  

• így régiónkban az országos vizsgálat eredményeihez képest 
nagyobb hatással van a szolgáltatások kínálata a 
vendégforgalom alakulására, 

• az önkormányzatok anyagi lehetıségei hatással vannak a 
vendégforgalom alakulására. 

• A vendégforgalom fajlagos értékeit legnagyobb mértékben az 
ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek 
száma magyarázza, 

• a települések turisztikai teljesítményét jelentıs mértékben 
befolyásolják az önkormányzatok anyagi lehetıségei, 

• a modellben megjelennek a dinamikus tényezık (lakások száma 
2007-ben a 2001-es év arányában, lakások száma 2006-ban a 
2001-es év arányában)  

• valamint a térségi szolgáltatási kínálatot reprezentáló ezer 
lakosra jutó étterem és cukrászda száma mutatója. 

Észak-magyarországi régió 
kistérségei Magyarország kistérségei 

• A régió kistérségeinek fajlagos vendégforgalmát leíró modell 
magyarázó ereje (82,7%) jóval nagyobb, mint az településsoros 
modellé (61,7%), 

• feltételezhetı, hogy a kezdeményezıképességnek nagyobb 
hatása van a régió kistérségeinek vendégforgalmára (felsıfokú 
végzettséggel rendelkezık aránya a modellben), 

• a kistérségi modellekben (2006-os, 2007-es) megjelennek 
„élhetıségével”, attraktivitásával, „társadalmi aktivitásával” 
kapcsolatos mutatók. 

• Az ország kistérségeinek fajlagos vendégforgalmát leíró modell 
magyarázó ereje (78,8%) jóval nagyobb, mint az településsoros 
modellé (63,2%), 

•  vendégforgalom fajlagos értékeit legnagyobb mértékben az 
ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek 
száma magyarázza, 

• kistérségi szinten megjelennek a biztonsággal (ezer fıre jutó 
bőncselekmények száma), 

• jóléttel kapcsolatos (csecsemıhalálozás az élveszületettek 
számának arányában) mutatók. 

Forrás: Saját szerkesztés 

 
4.3. A vendégforgalom alakulását meghatározó tényezık 
összefüggései 
 
A turizmus térségi összefüggéseit feltáró vizsgálataim során azzal a problémával találtam 
szembe magam, hogy a turizmus teljesítményei (vendégek száma, vendégéjszakák száma, ill. 
ezek fajlagos értékei) gazdasági, társadalmi jelenségek sokaságával hozható kapcsolatba. 
Disszertációmban, az eddig megismert elemzési módszerek számos mutatószám 
felhasználásával készültek. A nagyszámú változó már nehezíti letisztult, egyértelmő 
következtetések megfogalmazását. Ebbıl adódóan célszerő a változók számát csökkenteni, 
amelynek egyik lehetséges eszköze a faktorextrakciós módszerek családjába tartozó 
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fıkomponens elemzés (Sajtos L. - Mitev A. 2007 247.old.; Kóródi M. - Dudás P. 2005 454. 
old.). 

 
4.14. táblázat: A fıkomponens elemzés indikátorainak leíró statisztikája 

 Átlag Std. Deviation 

A turizmus kínálatát jellemzı mutatók 
Ezer lakosra jutó vállalkozások száma a szállásadás vendéglátásban 8,4918 14,36001 

Ezer lakosra jutó kölcsönzık száma ,26030 ,176223 

Ezer lakosra jutó vendéglátóhelyek száma 5,90732 3,234122 

Ezer lakosra jutó étterem és cukrászda száma 3,59488 2,852251 

Ezer lakosra jutó kereskedelmi férıhelyek száma 44,2712 98,66639 

Ezer lakosra jutó épített üdülık száma ,1021807 ,22880360 

Jövedelmekkel, egyéni és társadalmi aktivitással kapcsolatos mutatók 
Egy lakosra jutó jövedelem (ezer Ft) 456085,82 119353,535 

Egy lakosra jutó önkormányzati adó (ezer Ft) 17857,61 13686,489 

Ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma 92,1892 35,32355 

Ezer lakosra jutó non-profit szervezetek száma 6,8193 1,89697 

Felsıfokú végzettséggel rendelkezık aránya ,05869 ,027371 

Aktív korú népesség aránya ,60472 ,015322 

Munkanélküliek aránya (az aktív korú népesség %-ában) ,09663 ,055126 

Fogyasztással, jóléttel kapcsolatos mutatók 

Összkomfortos lakások aránya ,3975562 ,13230900 

Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 272,443 50,2419 

Ezer lakosra jutó telefonvonal száma 206,185 42,1279 

Ezer lakosra jutó kábeltévével ellátott lakások száma 164,847 78,4204 

Egy lakosra jutó vízfogyasztás (m3) 31,17 6,640 

2007-ben épített lakások az összes lakás arányában ,0067559 ,00600043 

Szociális helyzettel kapcsolatos mutatók 

Ezer lakosra jutó élve születések száma 9,1806 1,25186 

Ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg -3,2164 8,71398 

Ezer lakosra jutó rendszeres segélyben részesülık száma 26,917 23,5083 

Ezer lakosra jutó bőncselekmények száma 34,493 12,0269 

Ezer lakosra jutó bőnelkövetık száma 12,457 2,9602 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
Korábbi vizsgálataim alapján a turizmus kínálatával, jövedelmekkel, egyéni és társadalmi 
aktivitással, fogyasztással, jóléttel, szociális helyzettel kapcsolatos mutatószámokat 
győjtöttem össze a fıkomponens elemzés alapját képezı adatbázisba (4.14. táblázat). 
A fıkomponens-elemzést 24 fajlagos változó felhasználásával készítettem el. Elsı lépésként 
összeállítottam a vizsgálatba bevont mutatószámok korrelációs mátrixát. Az általam választott 
mutatók alkalmasak voltak a fıkomponens-elemzés elkészítéséhez, mivel a változók 
jellemzıen gyenge, vagy közepesen erıs kapcsolatban vannak egymással. 
A fıkomponens-elemzés Kaiser-Meyer-Olkin értéke 0,869 (4.15. táblázat).volt, ami a 
„nagyon jó” kategóriába esik (Sajtos L. - Mitev A. 2007 258. old.). 
 

4.15. táblázat: KMO és Bartlett teszt 
Kaiser-Meyer-Olkin érték. ,869 

Approx. Chi-Square 4743,020 

df 276,000 Bartlett's Test of Sphericity 

Szignifikancia ,000 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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A fıkomponens-elemzés elkészítésekor a gyakorlati tapasztalatok alapján törekedtem arra 
 

• hogy a faktorok legalább 70-80%-át magyarázzák a változók össz-szórásának, 
• a faktorok sajátértékei ne legyenek kisebbek 1-nél,  
• a Scree plot (4.1. ábra) alapján a faktorok maximális száma az, melyet követıen 

jelentısebb törés figyelhetı meg (esetünkben négy faktor használata tőnik ideálisnak), 
• a faktorok száma lehetıleg kisebb legyen a változók számának 1/3-1/4-énél (Jahn W. - 

Wahle H. 1974), 
• ill. az elemzési egységek száma legalább 3-4-szer nagyobb legyen a változókénak. 

 
4.1. ábra: Magyarország kistérségeire elkészített fıkomponens elemzés Scree Plot ábrája 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
Korábbi elemzéseimnek megfelelıen a fıkomponens-elemzést négy variációban készíthettem 
volna el: 

• országos szinten településsoros adatok segítségével, 
• országos szinten kistérségi adatok segítségével, 
• az Észak-magyarországi régióban településsoros adatok segítségével, 
• az Észak-magyarországi régióban kistérségi adatok segítségével. 

 
A településsoros adatok segítségével elkészíthetı fıkomponens-elemzést, az elemzési 
módszer természetébıl adódóan (érzékeny a 0-ás értékek nagy számára) elvetettem, a 
régiónkra vonatkozó kistérségi vizsgálat az elemzési egységek (az indikátorok számához 
képest) kis száma miatt nem volt lehetséges. 
A fıkomponens-elemzés összes kritériumának figyelembevételével, ill. a Scree Plot ábra  
 

4.16. táblázat: Magyarország kistérségei fıkomponens elemzésének összefoglaló adatai 
Faktor Sajátértékek A faktorok által magyarázott szórás A faktorok által magyarázott össz-szórás 

1 7,180 29,915 29,915 

2 6,051 25,214 55,129 

3 2,636 10,982 66,111 

4 2,346 9,774 75,885 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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alapján a 4 faktoros modell tőnt ideálisnak, amely az eredeti 24 változó információ-
tartalmának 75,85%-át képes magyarázni. Az 1. faktor 29,9%-át, 2. faktor 25,2%-át, 3. faktor 
11%-át, 4. faktor 9,8%-át magyarázza az eredeti változók össz-szórásának, ennek megfelelıen 
a faktorok magyarázó ereje csökken a sorszám növekedésével. 
A fıkomponens-elemzés eredményeinek (melléklet 4.12-4.18 táblázat) könnyebb 
értelmezhetısége miatt szükségessé vált az un. rotációs eljárás elvégzése.  
A varimax eljárás segítségével elvégzett rotációt követıen kirajzolódtak a fıkomponens-
elemzés faktorai (4.17. táblázat). Két indikátort (ezer lakosra jutó rendszeres segélyben 
részesülık száma, munkanélküliek aránya) a 4. faktorba tartozónak tekintettem, annak 
ellenére, hogy mindkettı varianciáját jobban magyarázná az 1. faktor. Mindezt a változók 
jelentéstartalma, ill. a nagyobb értékekhez tartozó kedvezıtlen teljesítmény indokolta. 
A faktorok elnevezése a magukba foglalt változók segítségével lehetséges. Ennek 
megfelelıen „gazdasági aktivitási”, „turisztikai kínálati”, „térségi attraktivitási”, „térségi 
szociális helyzet” faktorokat különítettem el. 
 

4.17. táblázat: Rotált komponens-mátrix 
 Faktor 

 1 2 3 4 

Egy lakosra jutó jövedelem (ezer Ft) ,896    

Felsıfokú végzettséggel rendelkezık aránya ,881    

Ezer lakosra jutó kábeltévével ellátott lakások száma ,820    

Összkomfortos lakások aránya ,795    

Egy lakosra jutó önkormányzati adó (ezer Ft) ,762    

Aktív korú népesség aránya ,719    

Ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma ,676    

Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma ,639    

Ezer lakosra jutó telefonvonal száma ,604    

Egy lakosra jutó vízfogyasztás (m3) ,520    

Ezer lakosra jutó non-profit szervezetek száma ,509    

Ezer lakosra jutó étterem és cukrászda száma  ,960   

Ezer lakosra jutó vendéglátóhelyek száma  ,959   

Ezer lakosra jutó vállalkozások száma a szállásadás vendéglátásban  ,940   

Ezer lakosra jutó kereskedelmi férıhelyek száma  ,904   

Ezer lakosra jutó kölcsönzık száma  ,746   

Ezer lakosra jutó épített üdülık száma  ,720   

2007-ben épített lakások az összes lakás arányában   ,791  

Ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg   ,782  

Ezer lakosra jutó bőnelkövetık száma    ,785 

Ezer lakosra jutó rendszeres segélyben részesülık száma -,606   ,604 

Ezer lakosra jutó bőncselekmények száma    ,603 

Ezer lakosra jutó élveszületések száma    ,603 

Munkanélküliek aránya (az aktív korú népesség %-ában) -,663   ,545 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

a. Rotation converged in 7 iterations.   

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
Az elnevezések beszédesek. Az elsı faktorba kerültek azok a változók, amelyek az adott 
térség gazdasági potenciáljára, az ebbıl származó jövedelmekre, adókra, ill. fogyasztásra 
vonatkoznak. A második faktorban elkülönültek a turizmus kínálatát meghatározó 
indikátorok. A harmadik faktor a kistérségek népességmegtartó képességére, ill. az 
ingatlanpiac optimizmusára utalnak. A negyedik faktor a bőnözéssel, segélyezéssel 
kapcsolatos változók adattartalmát tömöríti. 
A 4.18. táblázat a faktorok sajátértékei alapján hazánk legkedvezıbb helyzető három, 
valamint az Észak-magyarországi régió kistérségeit tartalmazza. 
A táblázatban kiemeltem azokat a kistérségeket, amelyek a rangsor elsı felében vannak, azaz 
a faktoranalízis sajátértékei alapján átlag feletti teljesítménnyel rendelkeznek. 



A turizmus térségi folyamatainak összefüggései, különös tekintettel az Észak-magyarországi régióra 

 99 

A gazdasági aktivitás faktora alapján 10, a turisztikai kínálati faktor szerint 9, a térségi 
attraktivitási faktornak megfelelıen 4, ill. a térségi szociális helyzet faktor esetében 7 
kistérségünk adottságai voltak átlag felettiek (a 28 kistérség közül).  
 
4.18. táblázat: Az Észak-magyarországi régió kistérségei az országos rangsorban, a faktorok 

sajátértékei alapján 
Gazdasági aktivitási 

faktor 

Turisztikai kínálati 

faktor 

Térségi attraktivitási  

faktor 

Térségi szociális  

helyzet faktor 

1 Budapest 3,86 1 Balatonföldvári 6,53 1 Veresegyházi 5,62 1 Csornai -2,11 

2 Veszprémi 2,58 2 Fonyódi 6,14 2 Dunakeszi 5,08 2 Téti -2,04 

3 Debreceni 2,43 3 Balatonfüredi 5,30 3 Ráckevei 3,51 3 İriszentpéteri -1,98 

    …   …   …  

4 Egri 2,17 12 Tokaji 0,78 42 Hevesi 0,35 14 Rétsági -1,23 

19 Miskolci 1,27 14 Bélapátfalvai 0,57 57 Füzesabonyi 0,14 34 Hatvani -0,81 

22 Tiszaújvárosi 1,25 18 Pétervásárai 0,44 63 Encsi 0,07 45 Bélapátfalvai -0,70 

42 Salgótarjáni 0,63 22 Egri 0,23 66 Hatvani 0,01 58 Pásztói -0,55 

47 Kazincbarcikai 0,57 23 Abaúj-hegyközi 0,23 87 Szerencsi -0,22 63 Gyöngyösi -0,44 

48 Gyöngyösi 0,57 27 Mezıkövesdi 0,21 95 Szikszói -0,29 67 Mezıkövesdi -0,40 

56 Sátoraljaújhelyi 0,39 29 Sátoraljaújhelyi 0,17 97 Mezıcsáti -0,33 87 Balassagyarmati -0,12 

60 Balassagyarmati 0,29 35 Rétsági 0,13 98 Bodrogközi -0,33 95 Pétervásárai 0,04 

67 Sárospataki 0,10 36 Füzesabonyi 0,12 100 Pásztói -0,34 108 Tiszaújvárosi 0,29 

72 Hatvani 0,01 44 Hevesi -0,01 101 Mezıkövesdi -0,35 113 Sárospataki 0,37 

87 Tokaji -0,26 66 Gyöngyösi -0,13 104 Rétsági -0,36 116 Kazincbarcikai 0,45 

94 Rétsági -0,36 72 Szécsényi -0,16 106 Gyöngyösi -0,37 128 Sátoraljaújhelyi 0,71 

109 Ózdi -0,50 79 Sárospataki -0,17 112 Tiszaújvárosi -0,40 134 Füzesabonyi 0,81 

110 Mezıkövesdi -0,53 96 Mezıcsáti -0,27 121 Ózdi -0,51 135 Tokaji 0,83 

111 Szécsényi -0,53 97 Salgótarjáni -0,29 126 Bátonyterenyei -0,55 140 Bátonyterenyei 0,91 

114 Pásztói -0,58 100 Bodrogközi -0,30 129 Edelényi -0,58 141 Salgótarjáni 0,95 

129 Bátonyterenyei -0,82 106 Miskolci -0,33 134 Miskolci -0,63 142 Egri 0,99 

131 Szerencsi -0,88 108 Bátonyterenyei -0,34 136 Abaúj-hegyközi -0,67 143 Szerencsi 1,00 

134 Füzesabonyi -0,91 120 Encsi -0,39 139 Szécsényi -0,72 148 Szikszói 1,21 

138 Pétervásárai -0,99 125 Szerencsi -0,41 145 Egri -0,79 150 Szécsényi 1,31 

141 Bélapátfalvai -1,02 129 Szikszói -0,42 146 Bélapátfalvai -0,80 151 Hevesi 1,35 

145 Abaúj-hegyközi -1,05 132 Hatvani -0,43 151 Pétervásárai -0,85 152 Mezıcsáti 1,42 

146 Edelényi -1,06 133 Pásztói -0,44 154 Balassagyarmati -0,93 156 Miskolci 1,62 

159 Szikszói -1,26 141 Balassagyarmati -0,47 159 Sárospataki -1,16 158 Edelényi 1,80 

161 Encsi -1,29 151 Ózdi -0,56 161 Kazincbarcikai -1,28 159 Bodrogközi 1,93 

163 Mezıcsáti -1,38 153 Kazincbarcikai -0,56 165 Salgótarjáni -1,56 163 Encsi 2,01 

165 Hevesi -1,48 156 Edelényi -0,59 166 Tokaji -1,68 167 Ózdi 2,56 

168 Bodrogközi -1,71 158 Tiszaújvárosi -0,63 168 Sátoraljaújhelyi -1,74 168 Abaúj-hegyközi 3,19 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A gazdasági aktivitás faktora alapján régiónkban a legkedvezıbb helyzetben az Egri (4.), 
Miskolci (19.), Tiszaújvárosi (22.), Salgótarjáni (42.), ill. Kazincbarcikai (47.), a legrosszabb 
pozíciói a Szikszói (159.), Encsi (161.), Mezıcsáti (136.), Hevesi (165.) Bodrogközi 
kistérségeknek voltak, amelyek egyúttal a 10 legrosszabb helyzetben lévı kistérség közé is 
tartoznak hazánkban. 
Hasonló kutatási eredményeket tett közzé Bíró Péter és Molnár László 2004-ben, ill. Faluvégi 
Albert is. Véleményük szerint Magyarország egyik legelmaradottabb régiójának, társadalmi-
gazdasági fejlettségét számottevı területi egyenlıtlenségek jellemzik. A térségben Eger, 
Miskolc, Tiszaújváros, Gyöngyös és Hatvan kistérségei mutatnak országos átlag feletti 
fejlettséget (Bíró P. - Molnár L. 2004 1050. old.). „A lemaradó térségek túlnyomó többsége az 
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Észak-magyarországi, és az Észak-alföldi régióban található. Az Észak-Magyarország 
kistérségeinek közel kétharmada stagnáló vagy lemaradó térség, amelybıl szigetként 
emelkedik ki a „fejlıdı” Miskolc (Faluvégi A. 2004b 323. old.).” 
Elsısorban a jelentısebb lakossággal (nagyobb lélekszámú kistérségi központtal) rendelkezı 
kistérségek vannak kedvezıbb helyzetben, míg a legrosszabb pozíciói azoknak a 
kistérségeknek van, melyek kistérségi központjai kis lélekszámúak (5000 fı alatti) esetenként 
városi címmel sem rendelkeznek (pl. Hevesi, Abaúj-Hegyközi kistérség). Az 1. faktor értékei 
valamint a kistérségek központjának lakosságszáma között közepesen erıs kapcsolat 
(corr=0,566, 99%-os szignifikancia szint mellett) van. 
 

4.2. ábra: Magyarország kistérségei a faktoranalízis 1. faktora alapján (2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
Az 1. faktor eredményei (4.2. ábra) megerısítik, hazánk térgazdasági vizsgálatai során 
gyakran említett kelet-nyugati lejtı létét, mely szerint a gazdasági teljesítmények keletrıl 
nyugatra haladva növekednek (Harsányi E. - Harsányi G. - Nagy A. J. 2005 62. old.). 
Vizsgálati eredményeim helyességét látszik igazolni, hogy az 1. faktor összhangban van a 
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt leghátrányosabb helyzető 
kistérségek elhelyezkedésével. 
Országosan elmondható, hogy a legkedvezıbb helyzető kistérségek többnyire az ország 
középsı, ill. észak-nyugati területein vannak, míg a leghátrányosabb helyzető kistérségek 
többsége hazánk keleti térségeiben fekszik. 
A turisztikai kínálati faktor által felvázolt térszerkezet jelentıs mértékben eltér az 1. faktor 
által meghatározott képtıl. Mindez a fıkomponens-elemzés természetébıl is adódik, hiszen a 
faktorok egymással nem korrelálnak.  
A turisztikai kínálat szempontjából legkedvezıbb helyzető területek: Budapest, Balaton által 
érintett térségeken túl, számos jelentıs (fajlagos) turisztikai kínálattal rendelkezı kistérség 
található Kelet-Magyarországon is. Figyelemre méltó a fıváros „elszívó” hatása. Tömegének, 
a turisztikai szolgáltatások széles körő kínálatának köszönhetıen a fıváros közvetlen 
közelében elhelyezkedı kistérségek átlagos, vagy átlag alatti teljesítményt nyújtanak. A 
Budapest környezetében található településeken még jelentıs turisztikai attrakciók megléte 
ellenére (pl. Mogyoród: Forma 1-es pálya, Aquapark) sincsenek nagy számban színvonalas 
szálláshelyek, ill. magas igényeket kielégíteni képes turisztikai vállalkozások (4.3. ábra). 
Az Észak-magyarországi régió 9 kistérsége rendelkezik a turisztikai kínálati faktor értékei 
szerint a kistérségi átlag feletti teljesítménnyel. A fajlagos mutatók segítségével összeállított 
faktor szerint a Tokaji, Bélapátfalvai, Pétervásárai, Egri, Abaúj-hegyközi kistérségek pozíciói 
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a legkedvezıbbek, míg legrosszabb helyzetben (köszönhetıen többek között pl. a nagyobb 
lakónépességnek) a Balassagyarmati, Ózdi, Kazincbarcikai, Edelényi, Tiszaújvárosi 
kistérségek vannak. 
 

4.3. ábra: Magyarország kistérségei a faktoranalízis 2. faktora alapján (2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
A térségi attraktivitási faktor által felvázolt térszerkezet sokkal homogénebb képet mutat 
számunkra. A mindössze két indikátor (2007-ben épített lakások az összes lakás arányában, 
ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg) információtartalmát tömörítı faktor sajátértékei alapján 
elmondhatjuk, hogy a lakosság számára attraktív kistérségek elsısorban a fıváros körül, a 
Balaton-Budapest, Bécs-Budapest, Budapest-Szeged közötti sávokban, valamint Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében vannak (4.3. ábra). 
 

4.4. ábra: Magyarország kistérségei a faktoranalízis 3. faktora alapján (2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
Régiónk a harmadik faktor értékei alapján meglehetısen kedvezıtlen pozícióban van, 
mindössze négy kistérség (Hevesi, Füzesabonyi, Encsi, Hatvani) rendelkezik a kistérségek 
átlagát meghaladó sajátértékkel. Hasonlóan a gazdasági aktivitási faktor esetében 
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megfigyeltekhez, a 3. faktor szerint is régiónk egyik kistérsége (Sátoraljaújhelyi) foglalja el az 
utolsó pozíciót. A faktor értékek alapján 12 kistérségünk (Miskolci, Abaúj-hegyközi, 
Szécsényi, Egri, Bélapátfalvai, Pétervásárai, Balassagyarmati, Sárospataki, Kazincbarcikai, 
Salgótarjáni, Tokaji, Sátoraljaújhelyi) tartozik az országos rangsor szerinti legrosszabb 
helyzető 20%-ba (4.4. ábra). 
A 3. faktor látszólag ellentmondásban van az gazdasági aktivitási faktor eredményeivel, 
hiszen több esetben pont azok a kistérségek kevéssé attraktívak, amelyek gazdasági 
szempontból relatíve jól teljesítenek. A jelenség elsısorban az ingatlanpiac sajátosságainak 
köszönhetı. A gazdaságilag jól teljesítı térségek ingatlanai könnyebben értékesíthetık, az 
eladási árak magasabbak, aminek köszönhetıen az elvándorlás könnyebb. Az ingatlanpiac 
kínálat által meghatározott, az építési költségekhez képest relatíve alacsony áron kínált 
használt ingatlanok visszafogják az új építkezéseket. 
 

4.5. ábra: Magyarország kistérségei a faktoranalízis 4. faktora alapján (2007) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
A térségi szociális helyzet indikátorait (ezer lakosra jutó bőnelkövetık száma, ezer lakosra 
jutó rendszeres segélyben részesülık száma, ezer lakosra jutó bőncselekmények száma, ezer 
lakosra jutó élveszületések száma, munkanélküliek aránya) tömörítı 4. faktor alapján 
rendkívül kedvezıtlen helyzetben van régiónk. Mindössze 7 kistérségünk (Rétsági, Hatvani, 
Bélapátfalvai, Pásztói, Gyöngyösi, Mezıkövesdi, Balassagyarmati) rendelkezik országos átlag 
feletti értékekkel, miközben 16 kistérség a legrosszabb helyzető 20%-ba tartozik. A 4. faktor 
szerint is régiónk egy kistérsége (Abaúj-hegyközi) áll a 168. helyen. Borsos-Abaúj Zemplén 
megye kistérségeinek egy kivételével (Mezıkövesdi) mindegyike „hátrányos” vagy 
„leghátrányosabb” helyzető (4.4. ábra). 
 
4.4. A fıkomponens-elemzés faktorai, a vendégforgalom 
alakulásának összefüggései 
 
A fıkomponens-elemzés segítségével létrehozott faktorok, ill. a vendégforgalom alakulásának 
összefüggéseit, a faktorok sajátértékein alapuló lineáris regressziós modellek segítségével 
teszteltem. 
Mivel a "faktorok" sajátértékei fiktív, számított, dimenziótlan mennyiségek, 0 átlagú és 1 
szórású standardizált változók (Nemes N. J. 1995 100. old.), ezért felhasználhatók a 
vendégéjszakák fajlagos értékeinek modelljének összeállításához.  
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Elsıként az egy fıre jutó vendégéjszakák számának alakulására vonatkozó összefüggéseket 
fogalmaztam meg. A lineáris regressziós modell egyetlen változója, a turisztikai kínálat 
faktora 52,1%-ban képes magyarázni a vendégéjszakák fajlagos értékeinek varianciáját, ami a 
társadalomtudományi kutatások esetében közepes eredménynek tekinthetı (4.19., 4.20. 
táblázat). 
 

4.19. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó országos regressziós modell 
összefoglaló adatai (függı változó: egy fıre jutó vendégéjszakák száma) 

Modell R R2 Korrigált R2 A becslés standard hibája A modell magyarázó változói* 

1 ,722a ,521 ,518 4,29437 Konstans, A 

Magyarázó változók:  
Konstans 
A: Turisztikai kínálati faktor 

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
Hazánk kistérségeinek vendégforgalmát leíró modell egyenlete: 
 

Y= 2,21 + 4,461A 
 
Disszertációm korábbi fejezeteiben több alkalommal is kiemeltem, hogy a belföldi, ill. a 
külföldi vendégforgalom eltérı jellegzetességekkel rendelkezik. 
 

4.20. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó országos regressziós modell  
(függı változó: egy fıre jutó vendégéjszakák száma) 

Nem standardizált 
együtthatók 

Standardizált 
együtthatók 

Modell0 

B 
Standard 

hiba 
Béta 

t Szignifikancia. 

Konstans 2,210 ,331  6,671 ,000 
 

Turisztikai kínálati faktor 4,461 ,332 ,722 13,425 ,000 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
Ebbıl a megfontolásból önálló lineáris regressziós modelleket készítettem a belföldi, ill. a 
külföldi vendégforgalom fajlagos értékeire.  
 

4.21. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó országos regressziós modell 
összefoglaló adatai (függı változó: egy fıre jutó külföldi vendégéjszakák száma) 

Modell R R2 Korrigált R2 A becslés standard hibája A modell magyarázó változói* 

1 ,565a ,319 ,315 2,70602 Konstans, A 

Magyarázó változók:  
Konstans 
A: Turisztikai kínálati faktor 

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
Hazánk kistérségeinek külföldi vendégforgalmát leíró modell egyenlete: 
 

Y= 0,82 + 1,846A 
 
A külföldi vendégforgalmat leíró modell magyarázó ereje meglehetısen alacsony (R2=0,319), 
egyetlen független változója a turisztikai kínálat faktora (4.21., 4.22., táblázat). A modell 
gyengesége hazánk külföldi vendégforgalmának jelentıs mértékő koncentrációjának 
köszönhetı. Hat kistérség (Budapest, Keszthely-hévízi, Balatonfüredi, Csepregi, Siófoki, 
Hajdúszoboszlói) közel 75 %-al részesedik a külföldi vendégforgalomból. 
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4.22. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó országos regressziós modell 
(függı változó: egy fıre jutó külföldi vendégéjszakák száma) 

Nem standardizált 
együtthatók 

Standardizált 
együtthatók 

Modell0 

B 
Standard 

hiba 
Béta 

t Szignifikancia. 

Konstans ,820 ,209  3,928 ,000 
 

Turisztikai kínálati faktor 1,846 ,209 ,565 8,815 ,000 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
Lényegesen jobb 67,3%-os magyarázó erıvel rendelkezik a belföldi vendégforgalom fajlagos 
értékeit leíró modell (4.23., 4.24., táblázat). 
Hazánk kistérségeinek belföldi vendégforgalmát leíró modell egyenlete: 
 

Y= 1,403 + 2,613A – 0,293B 
 

4.23. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó országos regressziós modell 
összefoglaló adatai (függı változó: egy fıre jutó belföldi vendégéjszakák száma) 

Modell R R2 Korrigált R2 A becslés standard hibája A modell magyarázó változói* 

1 ,820a ,673 ,671 1,84368 Konstans, A 

2 ,825b ,681 ,677 1,82569  

Magyarázó változók: 
Konstans 
A: Turisztikai kínálati faktor 
B: Térségi szociális helyzet faktor 

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

4.24. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó országos regressziós modell 
(függı változó: egy fıre jutó belföldi vendégéjszakák száma) 

Nem standardizált 
együtthatók 

Standardizált 
együtthatók 

Modell 

B 
Standard 

hiba 
Béta 

t Szignifikancia. 

Konstans 1,403 ,142  9,872 ,000 

Turisztikai kínálati faktor 2,613 ,141 ,820 18,481 ,000 

Térségi szociális helyzet faktor -,293 ,142 -,091 -2,057 ,041 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A modell független változója a turisztikai kínálat faktora, valamint nagyon kis mértékben 
(0,8%) a térségi szociális helyzet is hozzájárul a belföldi vendégéjszakák számának 
varianciájához. 
A fıkomponens elemzés eredményeként kapott faktorok sajátértékeinek felhasználásával 
minden régióra összeállítottam a vendégéjszakák fajlagos értékeit leíró kistérségi modelleket 
(4.25., táblázat). 
A modellek magyarázó ereje a Dél-alföldi régió kivételével minden esetben nagyobb az 
országosnál, köszönhetıen a régiós szint kisebb területi különbségeinek. A régiós kistérségi 
modellek, nagyobb pontosságukat többnyire a 2. faktor megjelenésének köszönhetik. 
A fıkomponens elemzés faktorainak mindegyike szerepel valamelyik modellben. A modellek 
R2 értékei megerısítették azt a lineáris regressziós modellek esetében már megfogalmazott 
feltételezésemet, hogy regionális szinten megbízhatóbb, a turizmus teljesítményeit leíró 
modellek állíthatók össze. A régiós-kistérségi vizsgálatok segítségével pontosíthatók az 
országos-települési/kistérségi elemzések a turizmus térségi folyamatait meghatározó tényezıi. 
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4.25. táblázat: A vendégforgalom kistérségi modelljeinek független változói a régiókban 

Régió Egy fıre jutó vendégéjszakák Egy fıre jutó külföldi 
vendégéjszakák 

Egy fıre jutó belföldi 
vendégéjszakák 

R2=0,527 R2=0,579 R2=0,482 

Turisztikai kínálat 46,9% Dél-alföldi 
Turisztikai kínálat 52,7% 

Térségi attraktivitás 11% 
Turisztikai kínálat 48,2% 

R2=0,794 R2=0,613 R2=0,84 

Turisztikai kínálat 51,3% Dél-dunántúli 
Turisztikai kínálat 79,4% 

Térségi attraktivitás 10% 
Turisztikai kínálat 84% 

R2=0,362 R2=0,320 R2=0,385 
Észak-alföldi 

Turisztikai kínálat 36.2% Turisztikai kínálat 32% Turisztikai kínálat 38.5% 

R2=0,683 R2=0,473 R2=0,679 

Turisztikai kínálat 49,1% Turisztikai kínálat 56,9% 
Észak-

magyarországi 
Gazdasági aktivitás 19,2% 

Gazdasági aktivitás 47,3% 
Gazdasági aktivitás 11% 

R2=0, 761 R2=0,685 R2=0,825 
Közép-dunántúli 

Turisztikai kínálat 76,1% Turisztikai kínálat 68,5% Turisztikai kínálat 82,5% 

R2=0,857 R2=0,708 R2=0,747 

Turisztikai kínálat 76,6% Turisztikai kínálat 43,9% 
Közép-

magyarországi 
Térségi attraktivitás 9,1% 

Térségi szociális helyzet 70,8% 
Térségi szociális helyzet 30,8% 

R2=0,761 R2=0,707 R2=0,818 Nyugat-
dunántúli Turisztikai kínálat 76,1% Turisztikai kínálat 70,7% Turisztikai kínálat 81,8 

R2=0,520 R2=0,318 R2=0,681 

Turisztikai kínálat 67,3% Magyarország 
Turisztikai kínálat 52% Turisztikai kínálat 31,8% 

Térségi szociális helyzet 0,8% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A faktorok sajátértékeinek segítségével elkészítettem az Észak-magyarországi régió 
kistérségeinek vendégforgalmát leíró modelljét (4.26., 4.27. táblázat).  
 

4.26. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó észak-magyarországi modell 
összefoglaló adatai (függı változó: egy fıre jutó vendégéjszakák száma) 

Modell R R2 Korrigált R2 A becslés standard hibája A modell magyarázó változói* 

1 ,701a ,491 ,471 ,99093 Konstans, A 

2 ,827b ,683 ,657 ,79766 Konstans, A,B 

Magyarázó változók: 
Konstans 
A: Turisztikai kínálati faktor 
B: Gazdasági aktivitási faktor 

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A régió kistérségeinek vendégforgalmát leíró modell egyenlete: 
 

Y= 1,620 + 2,516A + 1,826B 
 
A modellben mindössze két faktor jelent meg szignifikánsan. A régió vendégforgalmának 
alakulása elsısorban a turisztikai kínálatnak köszönhetı, a faktor 49,%-ban határozza meg a 
vendégéjszakák számának varianciáját. Kisebb jelentıségő a gazdasági aktivitási faktor 
szerepe „mindössze” 19,2%-os értékével. A modell magyarázó ereje 68,3%-os.  
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4.27. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó észak-magyarországi modell 
(függı változó: egy fıre jutó vendégéjszakák száma) 

Nem standardizált 
együtthatók 

Standardizált 
együtthatók 

Modell 

B 
Standard 

hiba 
Béta 

t Szignifikancia. 

Konstans 1,620 ,204  7,960 ,000 

Turisztikai kínálati faktor 2,516 ,512 ,701 4,910 ,000 

Gazdasági aktivitási faktor 1,826 ,172  10,586 ,000 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
Régiónk külföldi vendégéjszakáinak számát leíró modell lényegesen kisebb magyarázó erıvel 
(47,3%) rendelkezik (4.28., 4.29. táblázat), ennek oka elsısorban a régióba érkezı külföldiek 
kis számának, ill. koncentrált megjelenésének köszönhetı. Négy kistérségre (Egri, Miskolci, 
Tiszaújvárosi, Sárospataki) jutott 2007-ben a külföldi vendégforgalom több mint 
háromnegyede. 
A régió kistérségeinek külföldi vendégforgalmát leíró modell egyenlete: 
 

Y= 0,221 + 0,202A 
 

4.28. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó észak-magyarországi modell 
összefoglaló adatai (függı változó: egy fıre jutó külföldi vendégéjszakák száma) 

Modell R R2 Korrigált R2 A becslés standard hibája A modell magyarázó változói* 

1 ,688a ,473 ,452 ,20502 Konstans, A 

Magyarázó változók: 
Konstans 
A: Gazdasági aktivitási faktor 

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
Az országos modellhez hasonlóan a külföldiek megjelenése régiónkban is elsısorban a 
gazdaságilag fejlett kistérségekben várható. Egyéb faktorok azonban szignifikáns módon nem 
jelentek meg a modellben így további következtetések levonása a rendelkezésre álló adatok 
alapján nem lehetséges. 
 

4.29. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó észak-magyarországi modell 
(függı változó: egy fıre jutó külföldi vendégéjszakák száma) 

Nem standardizált 
együtthatók 

Standardizált 
együtthatók 

Modell 

B 
Standard 

hiba 
Béta 

t Szignifikancia. 

Konstans ,221 ,041  5,339 ,000 

Gazdasági aktivitási faktor ,202 ,043 ,688 4,736 ,000 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

Hasonlóan a 4.3. fejezet régiónkat érintı regressziós modelljeihez, a fıkomponens elemzés 
faktorait tartalmazó összefüggések esetében is a belföldi vendégéjszakák alakulását 
meghatározó tényezık lényegében megegyeznek az összesített értékeket leíró tényezıkkel 
(4.30., 4.31. táblázat). Mindez a külföldi vendégéjszakák kis arányának köszönhetı. 
 
A régió kistérségeinek belföldi vendégforgalmát leíró modell egyenlete: 
 

Y= 1,578 + 2,506A +0,442B 
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4.30. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó észak-magyarországi modell 
összefoglaló adatai (függı változó: egy fıre jutó belföldi vendégéjszakák száma) 

Modell R R2 Korrigált R2 A becslés standard hibája A modell magyarázó változói* 

1 ,753a ,567 ,550 ,80908 Konstans, A 

2 ,829b ,687 ,662 ,70167 Konstans, A,B 

Magyarázó változók: 
Konstans 
A: Turisztikai kínálati faktor 
B: Gazdasági aktivitási faktor 

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A modell 68,7%-ban magyarázza a belföldi vendégéjszakák számának varianciáját. A régió 
vendégforgalmának alakulását elsısorban a turisztikai kínálat, másodsorban a gazdasági 
fejlettség befolyásolja, hasonlóan az országos modell esetében tapasztaltakhoz. Más faktorok 
nem jelennek meg szignifikánsan a modellben. 
 

4.31. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó észak-magyarországi modell 
(függı változó: egy fıre jutó belföldi vendégéjszakák száma) 

Nem standardizált 
együtthatók 

Standardizált 
együtthatók 

Modell 

B 
Standard 

hiba 
Béta 

t Szignifikancia. 

Konstans 1,578 ,151  10,426 ,000 

Turisztikai kínálati faktor 2,506 ,363 ,775 6,908 ,000 

Gazdasági aktivitási faktor ,442 ,143 ,347 3,093 ,005 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
4.5. A szolgáltatások kínálatának turizmusra gyakorolt hatásai 
 
Az alfejezetben a turizmust segítı alapszolgáltatások hatásait vizsgálom, melyek 
rendelkezésre állása, minısége jelentıs mértékben hozzájárul a turisták térségrıl kialakította 
kép alakulásához (Asunción B., Josefa D. M. 2003 632. old.). 
Feltételezésem szerint, a turizmust segítı alapszolgáltatások kínálata összefüggésben van a 
turisztikai ágazat teljesítményével. 
 
4.32. táblázat: A Bodrogközi kistérségben elérhetı közösségi szolgáltatások Guttmann skálája 

(2005) 
Települések Posta Háziorvos Gyógyszertár Vasútállomás Ruhabolt Benzinkút Múzeum Bankfiók Piac Mozi 

Karcsa 1 1 1 1 1  1    

Ricse 1 1 1 1 1      

Pácin 1 1 1 1  1     

Cigánd 1 1 1 1       

Bodroghalom 1 1 1 1       

Tiszakarád 1 1 1 1       

Zemplénagárd 1 1 1        

Lácacséke 1 1         

Nagyrozvágy 1 1         

Tiszacsermely 1  1        

Karos 1   1       

Alsóberecki 1          

Dámóc 1          

Révleányvár 1          

Felsıberecki           

Kisrozvágy           

Semjén           

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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Vizsgálataim, hasonlóan a korábbi fejezetek elemzéseihez, a KSH területi adatbázisán 
alapulnak. Az adatbázis a közösségi infrastruktúra elemeinek, szolgáltatásainak létére 
vonatkozóan tartalmaz információkat. 
Az adatgyőjtés fázisában meghatároztam a turisták által potenciálisan igénybe vehetı 
szolgáltatásokat (posta, háziorvos, gyógyszertár, vasútállomás, ruhabolt, benzinkút, múzeum, 
bankfiók, piac, mozi). Már az elemzés korai stádiumában kiderült, hogy azokat a 
szolgáltatásokat, amelyek szinte minden településen rendelkezésre állnak (pl. 
autóbuszmegálló), el kell hagyni, mert ezek használata jelentıs mértékben torzítják a 
vizsgálatok eredményeit. 
A szolgáltatási infrastruktúra vizsgálatban használt elemek kiválasztása során törekedtem 
arra, hogy azok egy része valószínőleg sok, más részük relatíve kevés településen álljon 
rendelkezésre. 
Az elemzés elsı lépéseként minden kistérségre összeállítottam a szolgáltatások Guttmann 
skáláját (4.32. táblázat). 
 

4.33. táblázat: Az Észak-magyarországi régió kistérségi rangsora a turisták által 
potenciálisan igénybe vehetı szolgáltatások kínálata alapján Bennett-módszerrel (2005) 

 Kistérség Posta Háziorvos Gyógyszertár Vasútállomás Ruhabolt Benzinkút Múzeum Bankfiók Piac Mozi 
Bennett  mutató 

(átlag) 

1 Hevesi 100,0% 97,3% 76,5% 43,0% 48,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 47,1% 81,3% 

2 Füzesabonyi 100,0% 80,9% 80,9% 100,0% 62,2% 89,5% 67,1% 59,6% 89,5% 42,1% 77,2% 

3 Hatvani 92,3% 100,0% 100,0% 67,5% 100,0% 74,7% 65,4% 43,6% 98,1% 0,0% 74,2% 

4 Gyöngyösi 96,0% 104,0% 104,0% 35,1% 61,5% 87,4% 102,0% 22,7% 17,0% 96,0% 72,6% 

5 Miskolci 95,0% 79,8% 82,7% 43,8% 62,0% 60,7% 53,1% 99,2% 74,4% 60,0% 71,1% 

6 Mezıkövesdi 100,0% 84,4% 73,2% 27,8% 39,4% 57,8% 60,7% 81,0% 60,7% 76,2% 66,1% 

7 Egri 100,0% 92,9% 92,9% 41,8% 59,1% 52,0% 60,7% 40,5% 30,4% 57,1% 62,7% 

8 Szerencsi 94,4% 91,9% 78,8% 73,1% 59,1% 81,0% 70,8% 31,5% 23,6% 0,0% 60,4% 

9 Tokaji 83,3% 68,9% 59,1% 60,9% 39,4% 81,0% 70,8% 47,2% 35,4% 0,0% 54,6% 

10 Mezıcsáti 100,0% 78,8% 65,7% 32,5% 39,4% 54,0% 94,4% 63,0% 0,0% 0,0% 52,8% 

11 Sárospataki 100,0% 66,5% 36,9% 36,5% 29,5% 30,4% 79,7% 35,4% 53,1% 50,0% 51,8% 

12 Tiszaújvárosi 93,8% 73,9% 44,3% 73,1% 29,5% 60,7% 26,6% 35,4% 26,6% 50,0% 51,4% 

13 Szécsényi 100,0% 63,6% 36,4% 33,7% 36,4% 37,4% 65,4% 43,6% 32,7% 61,5% 51,1% 

14 Salgótarjáni 91,7% 68,9% 54,2% 24,4% 24,6% 40,5% 35,4% 23,6% 17,7% 100,0% 48,1% 

15 Ózdi 82,8% 57,1% 28,5% 50,4% 20,4% 33,5% 58,6% 78,2% 29,3% 27,6% 46,6% 

16 Rétsági 84,0% 52,0% 47,3% 52,6% 42,5% 19,4% 34,0% 22,7% 0,0% 96,0% 45,1% 

17 Bátonyterenyei 78,6% 67,5% 42,2% 41,8% 33,8% 34,7% 0,0% 40,5% 30,4% 57,1% 42,7% 

18 Pétervásárai 95,0% 59,1% 41,4% 36,5% 41,4% 48,6% 42,5% 56,7% 0,0% 0,0% 42,1% 

19 Abaúj-hegyközi 75,0% 34,5% 24,6% 73,1% 14,8% 30,4% 35,4% 47,2% 0,0% 66,7% 40,2% 

20 Kazincbarcikai 66,7% 68,0% 46,6% 48,7% 25,1% 29,4% 25,8% 51,5% 12,9% 24,2% 39,9% 

21 Balassagyarmati 86,2% 53,0% 36,7% 60,5% 16,3% 25,1% 29,3% 39,1% 14,7% 27,6% 38,8% 

22 Bélapátfalvai 84,6% 63,6% 36,4% 45,0% 27,3% 18,7% 32,7% 43,6% 32,7% 0,0% 38,5% 

23 Pásztói 84,6% 63,6% 50,0% 33,7% 22,7% 37,4% 16,3% 43,6% 16,3% 0,0% 36,8% 

24 Sátoraljaújhelyi 52,6% 31,1% 24,9% 7,7% 12,4% 25,6% 67,1% 59,6% 22,4% 42,1% 34,6% 

25 Bodrogközi 82,4% 62,6% 55,6% 0,0% 48,7% 28,6% 25,0% 33,3% 0,0% 0,0% 33,6% 

26 Szikszói 78,3% 41,1% 15,4% 19,1% 10,3% 31,7% 18,5% 24,6% 18,5% 0,0% 25,7% 

27 Edelényi 56,5% 38,5% 25,7% 38,1% 15,4% 21,1% 18,5% 24,6% 18,5% 0,0% 25,7% 

28 Encsi 58,3% 36,1% 23,0% 28,4% 13,1% 27,0% 11,8% 15,7% 11,8% 22,2% 24,8% 

 Összesen (db) 509 331 261 181 177 111 64 50 42 28  

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A skálákat az Észak-magyarországi régió mind a 27 kistérségére elkészítettem. A kistérségek 
összehasonlításakor nehézséget okozott azok eltérı településszáma. A problémát Bennett 
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módszer segítségével oldottam meg, így elemszámtól függetlenül a vizsgált térségek 
teljesítménye, a maximális értékek százalékában kerül meghatározásra. 
Annak ellenére, hogy a sorrend felállításához használt módszerek (Guttmann skála, Bennett 
módszer) a súlyozás hiánya miatt vitákra adhatnak okot, a kapott eredmények mégis 
használhatónak tőnnek (4.33. táblázat). A Bennett módszer alapján felállított rangsor utolsó 
négy helyén a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében is felsorolt 
leghátrányosabb helyzető kistérségekkel találkozunk, míg az elsı pozíciókban a régió jelentıs 
gazdasági potenciállal rendelkezı (Füzesabonyi, Hatvani, Gyöngyösi, Miskolci, 
Mezıkövesdi, Egri) térségei foglalnak helyet. Fejlettségéhez képest kiemelkedı a Hevesi 
kistérség településeinek szolgáltatási kínálata. 
A szolgáltatások kínálatának értékeit összevetettem a kistérségek vendégforgalmával. A 
grafikus ábrázolás jól szemlélteti (az R2 mutató értéke megerısíti), a gyenge pozitív irányú 
kapcsolatot a két mutatószám között (4.6. ábra). Hipotézisként megfogalmazódott bennem, 
hogy a szolgáltatások széles körének megléte szükséges, de nem elégséges feltétele a 
vendégforgalom bıvülésének. 
Feltevésem igazolása érdekében hazánk és régiónk települései esetében is megvizsgáltam a 
vendégforgalom, ill. a korábbiakban vizsgált 10 szolgáltatás elérhetısége közötti kapcsolatot. 
Az országos, ill. a régiós adatok sok hasonlóságot mutatnak. Mindkét területi szinten vannak 
olyan települések, amelyek a széles körő alapszolgáltatások ellenére sem fogadnak 
vendégeket. Olyan település viszont hazánkban, ill. a régióban sem volt, ahol az összes 
vizsgált szolgáltatás megléte ellenére sem lett volna mérhetı vendégforgalom. 
 

4.6. ábra: Bennett mutató értékei a vendégéjszakák számának függvényében az Észak-
magyarországi régió kistérségeiben (2005) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
A 4.7. ábra jól szemlélteti, hogy azonos szolgáltatási kínálat mellett nagy a vendégéjszakák 
számának szórása. 
Elsı megközelítésben úgy tőnt számomra, hogy további következtetések levonása nem 
lehetséges az (alapvetı) szolgáltatások és vendégforgalom mértékével kapcsolatban, amikor 
felkeltették figyelmemet a vendégéjszakák maximális értékei. 
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4.7. ábra: Hazánk és az Észak-magyarországi régió települései a szolgáltatások kínálata és a 
vendégéjszakák száma szerint (2005) 

  
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
A 4.8. ábra hazánk és a régió települései közül az egyes szolgáltatási szintekhez tartozó, 
legnagyobb vendégforgalommal rendelkezı településeket ábrázolja. A vendégéjszakák 
számát annak jellegzetes eloszlása miatt ebben az esetben is lognormális skálán ábrázoltam.  
Az országos településsoros adatok esetében erıs, régió esetében közepesen erıs kapcsolat van 
a szolgáltatások kínálata, ill. a vendégéjszakák számának maximális értékei között. Mindkét 
modell 95%-nál nagyobb szignifikancia szinttel rendelkezik, azaz elfogadható (melléklet 
4.19., 4.20. táblázat). 
Véleményem szerint az alapszolgáltatások körének bıvülése szükséges, de nem elégséges 
feltétele a vendégforgalom növekedésének. Az alapszolgáltatások szintje (mind települési, 
mind kistérségi szinten) behatárolja a vendégforgalom lehetséges mértékét, azok bıvülése 
(bıvítése) nélkül egy adott mértéket nem haladhat meg a várható vendégforgalom. 
 

4.8. ábra: Hazánk (a) és az Észak-magyarországi régió (b) maximális vendégforgalommal 
rendelkezı települései a szolgáltatások számának függvényében (2005) 

  
(a) (b) 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A fıkomponens elemzés faktorain alapuló lineáris regressziós modellek segítségével 
teszteltem a H6 hipotézisben megfogalmazott állításaimat. A vendégforgalom magyarázatát 
megcélzó modellek régiónként eltérı magyarázó változókat tartalmaztak. A faktorok 
mindegyike szerepelt valamelyik modellben. 
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A szolgáltatási kínálatra vonatkozó feltevésemet elvetettem. A kutatás során felismert, a 
szolgáltatási kínálat, ill. a vendégéjszakák maximális értékeire vonatkozó összefüggést 
beépítettem a T6 tézisembe. 
 
T6: A lineáris regressziós modellek bebizonyították, hogy a turisztikai kínálat mellett, 
gazdasági-, jóléti-, szociális tényezık is szignifikáns módon befolyásolják a turisztikai 
teljesítmények alakulását. A települések nyújtotta alapvetı szolgáltatások közvetlenül 
nem befolyásolják a vendégéjszakák számát, annak csak elméleti maximális értékeire 
vannak hatással. 
 

4.6. A turizmusfejlesztés céljai a régió turizmusát jellemzı 
folyamatok tükrében 
 
Disszertációm 4.6. alfejezetében az utóbbi évek turizmusfejlesztésével, a turizmus 
tervezésének eredményességével, hatásaival foglalkozom, különös tekintettel az Észak-
magyarországi régióra. Áttekintem a régió kistérségeinek turizmusára vonatkozó, ill. azok 
hiányában a turizmust valamilyen formában érintı fejlesztési terveket, dokumentumokat. A 
2000-ben elfogadott Észak-magyarországi régió turisztikai fejlesztési koncepciója és 
stratégiai programjai, valamint az Észak-magyarországi régió turizmusfejlesztési stratégiája 
2007-13 c. turizmusfejlesztési dokumentumok kijelölték a térség turisztikai céljait (melléklet 
4.2., 4.3. ábra).  
A Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia 2005-2013, ill. a régiót érintı turizmusfejlesztési 
stratégiák megteremtették a helyi, kistérségi turisztikai tervezés hátterét. Ennek megfelelıen 
sorra készültek a turizmus fejlesztésére irányuló tervek.  
Jelenleg 12 kistérségben van hatályos, kifejezetten a turizmusfejlesztésre vonatkozó 
tervdokumentum. A Szerencsi kistérség „Turizmus gazdaságfejlesztési programja” 2006-ig 
hatályos, a „Pásztó és a Cserhát Idegenforgalmi Fejlesztési Koncepciója” 1997-ben készült 
hatályára vonatkozóan a VÁTI kistérségi információs modulja nem tartalmaz információt 
(melléklet 4.21. táblázat). 
A többi kistérségben a változatos elnevezéső (stratégiai és operatív, agrárstruktúra és 
vidékfejlesztési, felzárkóztatási-fejlesztési, gazdaságfejlesztési, komplex fejlesztési, 
vidékfejlesztési, integrált területfejlesztési-vidékfejlesztési) területfejlesztési tervekben kaptak 
helyet a turizmussal kapcsolatos célok, elképzelések. 
A Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete 2007-tıl a „REGISTAR 
közigazgatás döntés-elıkészítését támogató rendszerben” győjti az Észak-magyarországi 
régiót érintı tervdokumentumokat, így azok kutatók, térségfejlesztési szakemberek számára 
egy helyen elérhetıvé váltak. Sajnálatos módon a tervdokumentumok jelentıs része 
egyáltalán nem, vagy csak hosszas keresést követıen található meg az Interneten. 
Véleményem szerint, jelenleg csak egy nagyon szők szakmai kör számára ismertek a 
kistérségi fejlesztési elképzelések, amelyek megvalósulását hátráltatja, hogy nem kellıen 
ismertek a potenciális „megvalósítók” körében. 
A kistérségeket érintı (turizmus) fejlesztési tervek vizsgálata során arra a megállapításra 
jutottam, hogy azok tartalmukban, terjedelmükben, szakmai megalapozottságukban, a kitőzött 
célok jellegében és pontosságában jelentıs heterogenitást mutatnak (melléklet 4.22. 
táblázat). 
Többségük a helyzetelemzésre, ill. a térségi SWOT elemzésre alapozva határozza meg a 
turizmus fejlesztés stratégiai céljait. Konkrét programok megfogalmazására már nem minden 
esetben került sor, még ritkább a konkrét célindikátorok szerepeltetése, ill. azok 
számszerősítése. 
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A területfejlesztési/turizmusfejlesztési dokumentumok vizsgálata során arra a megállapításra 
jutottam, hogy kistérségi szinten - néhány kivétellel - nem jelennek meg elég markánsan a 
külföldi vendégforgalom növelésére vonatkozó direkt célkitőzések. 
A kistérségi fejlesztési elképzelések megvalósulását elıkészítendı, az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium megbízásából (a kistérségi koordinátorok közremőködésével) 
a kistérségi társulások 2007-ben összeállították a kistérségi cselekvési terveket (KCST). 
„A KCST-k a 2007-2008-as idıszakra győjtötték össze a kistérségekben tervezett projekteket, 
amelyek központi (VATI) módszertan szerint készültek. 168 kistérségbıl 151 készítette el a 
tervet. A feltárt projektek száma meghaladta a 14 ezret, melyek többsége önkormányzati 
projekt. A KCST az uniós és hazai fejlesztési tervezés folyamatát kívánta segíteni, jelezve a 
helyi fejlesztési terveket és igényeket, hogy azokat forrásigényükkel együtt a 2007-2008-as és 
a további uniós akciótervek összeállításakor figyelembe lehessen venni. A módszertani 
elıkészítés ellenére a KCST tervezés 2008-ban megtorpant, a 2009-2010-es KCST nem 
készült el, a 2011-2013-as KCST ütem elıkészítése nem kezdıdött meg” (VÁTI, 2009). 
A fentiekbıl is látható, hogy a kistérségi szintő területfejlesztés számos problémával 
küszködik, azonban mindenképpen üdvözlendı, hogy megjelent egyfajta igény (még ha 
felülrıl jövı módon is) a rendszeresség, a szisztematikus megvalósítás iránt. 
A kistérségek turisztikai fejlesztéseinek, a turisztikai tervezés eredményességének, hatásának 
vizsgálatára az elemzési egységek nagy száma miatt disszertációm keretében csak az 
országos, ill. a régiós vendégforgalom értékeinek változása alapján teszek kísérletet. 
 

4.9. ábra: Magyarország (a) és az Észak-magyarországi régió (b) kistérségeinek Lorenz 
görbéje 

 
 

(a) (b) 
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
Elsıként a vendégéjszakák koncentrációjának változásait vizsgáltam. Jelentıs változások nem 
tapasztalhatók hazánk és az Észak-magyarországi régió kistérségeinek esetében (4.9. ábra). 
A vendégéjszakák koncentrációjának értékeléséhez a 2000-2007-es idıszakra kiszámítottam a 
Hirschman-Herfindhal-féle koncentrációs indexet, az összes, a külföldi, ill. a belföldi 
vendégéjszakákra, az országos és a régiós kistérségi adatsorok alapján (melléklet 4.23., 4.24. 
táblázat). 
A vendégéjszakák számának koncentrációs indexe a 2005-ig terjedı idıszakban kismértékő 
növekedést mutatott, majd 2006-tól ismét csökkenésnek indult. Hasonló kutatási 
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eredményeket publikált Tóth Géza „Kísérlet a regionális turisztikai GDP becslésére 
Magyarországon” c. cikkében, a becsült turisztikai GDP koncentrációs indexének 
változásával kapcsolatban (Tóth G. 2009 1044. old.). Régiónkban 2003-ig figyelhetünk 
csökkenı koncentrációs értékeket, ezt követıen valamelyest nıtt a vendégéjszakák számának 
térbeli koncentrációja. 

 

4.10. ábra: A Hirschman-Herfindhal-féle koncentrációs index értékeinek változása 
Magyarország és az Észak-magyarországi régió kistérségei esetében 
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Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
Az összesített értékekhez képest a belföldi vendégforgalom koncentrációjának indexe 
hazánkban lényegesen alacsonyabb (0,03 körül), ami a belföldi vendégéjszakák térben 
egyenletesebb eloszlására utal. Régiónkban a mutató a vizsgált idıszakban végig 0,1-0,13 
közötti értékeket vesz fel. 

 

4.11. ábra: A Hoover-index értékeinek változása Magyarország és az Észak-magyarországi 
régió kistérségei esetében 
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Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
A külföldi vendégéjszakák koncentrációjának változásai egészen eltérı jellegzetességekkel 
rendelkeznek. Az országos, ill. a régiós adatsorok a belföldi vendégforgalomnál jelentısebb 
térbeli sőrősödésrıl tanúskodnak. 



A turizmus térségi folyamatainak összefüggései, különös tekintettel az Észak-magyarországi régióra 

 114 

Országosan a hét év alatt jelentıs mértékben 0,176-ról, 0,287-re nıtt a koncentrációs index. A 
régióban tapasztalt javulás csak látszólagos, mivel ez elsısorban a külföldi vendégforgalom 
jelentıs (-85.178 vendégéjszakás) csökkenésének köszönhetı, ami különösen a fejlettebb 
turizmussal rendelkezı Egri, ill. Mezıkövesdi kistérséget érintette (4.10. ábra). 
A turisztikai teljesítmények területi egyenlıtlenségeit a lakónépesség területi megoszlásának 
függvényében is vizsgálom. A Hoover-index százalékos értéke megmutatja, hogy a 
vendégforgalom mekkora részét kellene a kistérségek között átcsoportosítani ahhoz, hogy a 
lakónépességgel azonos területi eloszlással rendelkezzen. 
A mutató megerısíti és egyúttal árnyalja a Hirschman-Herfindhal-féle koncentrációs index 
alapján megfogalmazottakat:  

• hazánk és az Észak-magyarországi régió kistérségeiben a külföldi vendégéjszakák 
koncentrációja lényegesen magasabb a belföldi vendégforgalom esetében 
tapasztaltaknál,  

• az Észak-magyarországi régió kistérségeiben érezhetıen csökkent a külföldi 
vendégforgalom koncentrációja, 

• 2003-ig a belföldi vendégforgalom Hoover-indexe hazánkban és a régióban sem 
változott jelentısen, 

• ezt követıen mindkét esetben növekvı értékekkel találkozhatunk (melléklet 4.25., 
4.26. táblázat). 

A turizmus koncentrációjának vizsgálatán túl, a turizmus térségi jelentıségében bekövetkezett 
változások nyomon követésére is kísérletet tettem. A változásokat egylépéses átmenet-mátrix 
segítségével érzékeltettem. A települések és a kistérségek fajlagos vendégforgalmának 
változásait a 2.1. alfejezetben használt kategóriák szerint vizsgáltam. A táblázat sorainak 
százalékos értékei megmutatják, hogy 2000-rıl 2007-re az adott kategóriában lévı kistérségek 
hány százaléka maradt ugyanott, vagy váltott kategóriát. 
Az osztályközöket a 2. fejezetben már ismertetett módon határoztam meg. A kategóriák 
jelentése: „kiemelkedı mértékő”, „jelentıs”, „érezhetı”, „kevéssé jelentıs”, 
„elhanyagolható”, „nincs” turizmus. 
Hazánkban 2000-ben 10 olyan település volt, ahol a vendégéjszakák fajlagos értékei alapján 
„kiemelkedı mértékő” vendégforgalmat tapasztaltak. A 10 településbıl 2-ben csökkent a 
turizmus „jelentısége” (4.34. táblázat). 
A 30,01-100 vendégéjszaka/fıvel rendelkezı 26 település közül kettı jelent meg a 
„kiemelkedı mértékő” turizmussal rendelkezı kategóriában, 8 település helyzete romlott.  
A 10,01-30 vendégéjszaka/fı kategóriából 10 település lépett egy „osztállyal” feljebb, 12 
településen kisebb, 9 településen jelentısebb pozícióromlást tapasztalhatunk. 
A „kevéssé jelentıs” kategória 246 településébıl, mindössze 15 település javított pozícióján, 
miközben 67 település legalább egy osztállyal visszalépett. 

 
4.34. táblázat: Magyarország településeinek átmenetmátrixa a vendégéjszakák száma szerint 

(2000-2007) 
2007 

Vendégéjszaka/fı 
2000 

100,01- 30,01-100 10,01-30 1,01-10 0,01-1 0 Települések 
száma (2000) 

100,01- 80% 10% 10%    10 

30,01-100 3,8% 61,7% 23,1% 7,7%% 3,8%  26 

10,01-30  20,4% 36,7% 24,2% 2,4 16,3% 49 

1,01-10  2% 4% 56,6% 22,1% 15,3% 246 

0,01-1   1% 12,1% 60,9% 26% 342 

0 0,04% 0,12% 0,2% 2% 4,6% 93% 2462 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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Az „elhanyagolható” vendégforgalmú 342 település közül 45-ben nıtt a turizmus „települési” 
jelentısége, 89-ben viszont teljesen megszőnt.  
Hazánk 2462 olyan településén ahol 2000-ben egyáltalán nem szálltak meg turisták, 2007-re 
172-ben már mértek valamilyen mértékő vendégforgalmat. Egyetlen település, a 25 fıs 
lakosságú Sima bekerült a lakónépességhez mért „kiemelkedı mértékő” vendégforgalommal 
rendelkezı települések közé. 
Az átmenet-mátrixot az Észak-magyarországi régió településeire is elkészítettem. A 
„kiemelkedı mértékő”, ill. a „jelentıs” kategóriákban nem történt változás. A 10,01-30 
vendégéjszaka/fı kategóriából 4 település javított pozícióin, ugyanennyi 2007-ben viszont 
eggyel alacsonyabb osztálya került (4.35. táblázat). 
 

4.35. táblázat: Az Észak-magyarországi régió településeinek átmenetmátrixa a 
vendégéjszakák száma szerint (2000-2007) 

2007 
Vendégéjszaka/fı 
2000 

100,01- 30,01-100 10,01-30 1,01-10 0,01-1 0 Települések 
száma (2000) 

100,01- 100%           1 
30,01-100   100%         3 
10,01-30   23,5% 53% 23,5%     17 
1,01-10     9,6% 52,4% 19 19% 42 
0,01-1     2,1% 8,7% 67,4% 21,7% 46 

0 0,2%   0,4% 3,2% 4,9% 91,3% 494 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A 1,01-10 vendégéjszaka/fıvel rendelkezı 42 település közül 4 helyzete javult, 8 település 
vendégforgalma marginalizálódott, 8 településé pedig teljes mértékben megszőnt. 
2000-ben régiónkban 494 településen egyáltalán nem volt mérhetı vendégforgalom. 2007-re 
közülük 42-ben szálltak meg turisták.  
A régió települése, a 25 fıs lakosságú Sima bekerült a lakónépességhez mérten „kiemelkedı 
mértékő” vendégforgalmú települések kategóriájába. 
A településsoros adatok vizsgálatának analógiájára elkészítettem a kistérségek 
átmenetmátrixát. Kistérségi szinten nem jelennek meg olyan kiemelkedı fajlagos turisztikai 
teljesítmények, mint a településsoros adatok esetében. 2000-ben a Balatonfüredi (55 
vendégéjszaka/fı), 2007-ben Csepregi kistérségben (19,4 vendégéjszaka/fı) mérték a 
legnagyobb fajlagos vendégforgalmat. 
Hazánkban 2000-ben 3 olyan kistérség volt ahol a vendégéjszakák fajlagos értékei alapján 
„jelentıs” vendégforgalmat regisztráltak. Ebbıl 2007-re 1-ben csökkent a turizmus 
„jelentısége” (4.36. táblázat). 
 
4.36. táblázat: Hazánk kistérségeinek átmenetmátrixa a vendégéjszakák száma szerint (2000-

2007) 
2007 

Vendégéjszaka/fı 
2000 

100,01- 30,01-100 10,01-30 1,01-10 0,01-1 0 Kistérségek 
száma (2000)) 

100,01-       0 

30,01-100  66,7% 33,3%    3 

10,01-30   100%    4 

1,01-10    88,4% 11,6%  43 

0,01-1    7,8% 90,4% 1,8% 115 

0     66,7% 33,3% 3 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A 10,01-30 vendégéjszaka/fıvel rendelkezı 4 kistérség egyikében sem változott jelentıs 
mértékben az odalátogatók száma. 
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Az „érezhetı” vendégforgalmú 43 kistérségbıl 5-ben csökkenést tapasztaltak, az 
„elhanyagolható” fajlagos értékekkel rendelkezı 43 kistérség közül 9-en magasabb 
„osztályba” kerültek, míg 2 kistérségben (a KSH adatai alapján) egyáltalán nem szálltak meg 
turisták a kereskedelmi szálláshelyeken. 
2007-re nagyon kis számban jelentek meg turisták két olyan kistérségben, ahol 2000-ben még 
egyáltalán nem regisztráltak vendégeket. 
Az Észak-magyarországi régióban 2000-ben (4,8 vendégéjszaka/fı) és 2007-ben (5 
vendégéjszaka/fı) is az Egri kistérségben mérték a legnagyobb fajlagos vendégforgalmat. 
 

4.37. táblázat: Az Észak-magyarországi régió kistérségeinek átmenetmátrixa a 
vendégéjszakák száma szerint (2000-2007) 

2007 
Vendégéjszaka/fı 
2000 

100,01- 30,01-100 10,01-30 1,01-10 0,01-1 0 Kistérségek 
száma (2000)) 

100,01-        

30,01-100        

10,01-30        

1,01-10    72,7% 26,3%  11 

0,01-1    12,5% 87,5%  16 

0      100% 1 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
A 2000-ben 1,01-10 vendégéjszaka/fı kategóriába esı kistérségek közül 3 az 
„elhanyagolható” vendégforgalmat jelentı osztályba került 2007-re, ahonnan csak két 
kistérség emelkedett a „kevéssé jelentıs” szintre (4.37. táblázat). 

 
4.38. táblázat: A településsoros és kistérségi átmenetmátrixok értékelésébıl származó 

megállapítások  

Magyarország települései Észak-magyarországi régió 
települései 

• A jelentısebb fajlagos vendégforgalmat jelzı 
kategóriák esetében a magasabb, ill. az 
alacsonyabb osztályokba történı elmozdulás 
megközelítıleg ugyanannyi települést érint, 

• sok marginális turisztikai teljesítménnyel 
rendelkezı településen bezártak a 2000-ben még 
mőködı kereskedelmi szálláshelyek, 

• ettıl nagyobb számban jelentek meg szálláshely 
kínálatukkal olyan települések ahol 2000-ben még 
nem volt vendégforgalom. 

• A legjelentısebb fajlagos vendégforgalmú négy 
település pozíciói jelentısen nem változtak, 

• a „kevéssé jelentıs”, ill. „elhanyagolható” 
turisztikai teljesítménnyel rendelkezı települések 
esetében inkább lemorzsolódás, mint fejlıdés 
tapasztalható, 

• az országos tendenciákhoz hasonlóan viszonylag 
sok településen indult meg valamilyen új 
kereskedelmi szálláshely mőködése. 

Magyarország kistérségei Észak-magyarországi régió 
kistérségei 

• A térségi szinten jelentıs fajlagos 
vendégforgalommal rendelkezı kistérségek száma 
elenyészı hazánkban, 

• a „kevéssé jelentıs”, ill. „elhanyagolható” 
turisztikai teljesítménnyel rendelkezı kistérségek 
esetében többen indult meg valamiféle növekedés, 
mint amennyiben romlottak a vendégforgalom 
mutatói. 

• Régiónkban egyedül az Egri kistérség számíthat 
arra, hogy belátható idın belül a turizmus térségi 
szinten is jelentıssé válik,  

• kistérségek fajlagos vendégforgalma esetében csak 
kisebb mértékő elmozdulásokat tapasztalhatunk 
pozitív, ill. negatív irányban egyaránt. 

Forrás: Saját szerkesztés 
 
Az országos, ill. a régiós vizsgálatok eredményei alapján arra a következtetésre jutottam, hogy 
a 2000-2007-ig terjedı idıszakban a fejlesztések, kínálat jellemzıiben bekövetkezett 
változások, elsısorban a turisztikai piac átrendezıdéséhez, kevésbé annak bıvüléséhez 
vezettek. Az utóbbi években több településen/térségben jelent meg vendégforgalom, ahol 
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korábban egyáltalán nem létezett, vagy nem volt számottevı. Sajnos azonban a nagyon kis 
látogatószámmal rendelkezı településeket/térségeket jelentıs marginalizálódási folyamatok 
jellemzik. Az átmenetmátrixok alapján megfogalmazott legfontosabb megállapításaimat a 
4.38. táblázat tartalmazza. 
A vendégforgalom alakulását leíró lineáris regressziós modellek segítségével, a felhasznált 
mutatószámok információtartalmát tömörítı fıkomponens elemzés alapján, meghatároztam 
hazánk régióinak a vendégforgalom alakulására vonatkozó tényezıit. 
 

 
4.12. ábra: A vendégforgalom tényezıinek általános regionális modellje 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A turisták megjelenését régiós szinten nagyobb mértékben/gyakrabban befolyásolja a térségek 
turisztikai kínálata (szálláshelyekkel, vendéglátóhelyekkel, egyéb szolgáltatókkal való 
ellátottság) és gazdasági aktivitása (magánszemélyek, önkormányzatok jövedelmei/bevételei, 
vállalkozások, non-profit szervezetek száma, gazdaságilag aktívak aránya, életszínvonallal 
kapcsolatos mutatók) (4.12. ábra). 
Kisebb mértékben/ritkábban gyakorol rá hatást a térségi attraktivitás (térségi ingatlanpiac 
erısödése, vándorlási egyenleg mértéke), ill. a térségi szociális helyzet (bőnözés, szociális 
ellátásban részesülık aránya). 
Az általam összeállított modellben nem tértem ki a turizmus általános feltételeire, amelyeket 
Michalkó Gábor „biztonságfaktornak” nevezett (4.13. ábra). Hazánk OECD országként, az 
Európai Unió tagjaként nincs kitéve háborús veszélynek, kicsi az esélye turistákat is érintı 
terrorcselekményeknek. A közegészségügyi, higiéniai állapotok nagy valószínőséggel nem 
riasztják vissza az ország különbözı térségeibe utazókat. Bár vannak az országnak a harmadik 
világ viszonyait idézı települései, településrészei, hazánk legnagyobb része a fejlett 
országokból érkezık szemében is elfogadható fejlettségrıl, rendezettségrıl, életszínvonalról 
tanúskodik. 
Az összesített, ill. a belföldi és külföldi vendégforgalom tényezıit lineáris regressziós 
egyenletek segítségével mind a hét régióra összeállítottam (4.27. táblázat). A disszertáció 
témakörébıl adódóan azonban csak az Észak-magyarországi régióra vonatkozó modelleket 
ismertetem (4.13. és 4.15. ábra). 
 



A turizmus térségi folyamatainak összefüggései, különös tekintettel az Észak-magyarországi régióra 

 118 

A fıkomponens elemzés eredményein alapuló modellben a „turisztikai kínálat” és a 
„gazdasági aktivitás” faktora jelent meg szignifikáns módon. A modell 68,3%-ban képes 
magyarázni a kistérségi vendégéjszakák számának fajlagos értékeit. 
 

4.13. ábra: A turizmus feltételrendszere 

 
Forrás: Michalkó G. 2005 72. old. 

 
A külföldi vendégforgalom fajlagos értékeire csak a „gazdasági aktivitási” faktor volt 
kimutatható hatással, a belföldi értékek esetében (köszönhetıen a külföldi vendégéjszakák 
kevesebb, mint 16%-os arányának) az összesített értékek tényezıi jelentek 67,9%-os 
magyarázó erıvel. A külföldiek a gazdasági aktivitás szempontjából jobb pozíciókban lévı 
térségekben jelennek meg nagyobb valószínőséggel, keresletükre kisebb hatása van a 
szálláshelyekkel, vendéglátóhelyekkel, egyéb szolgáltatókkal való ellátottságnak.  
 

4.14. ábra: A vendégforgalom tényezıinek Észak-magyarországi modellje 

 
Forrás: Saját számítások 

 
A látszólag ellentmondásos eredményt a külföldi vendégéjszakák értékeit magyarázó lineáris 
regressziós modellel teszteltem (melléklet 4.26., 4.27. táblázat). A külföldi vendégforgalom 
fajlagos értékeinek varianciáját legjobban az egy lakosra jutó adóbevételek, kisebb mértékben 
az ezer lakosra jutó vállalkozások száma a szállásadás vendéglátás területén magyarázza 
(összesen 59%-al). Az eredmény megerısítette a faktorok sajátértékein alapuló modell 
helyességét. 
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4.15. ábra: A külföldi (a) és a belföldi (b) vendégforgalom tényezıinek észak-magyarországi 
modelljei 

  
(a) (b) 

Forrás: Saját számítások 
 
Az Észak-magyarországi régió kistérségeit elhelyeztem a „turisztikai kínálat” és a „gazdasági 
aktivitás” dimenziói által meghatározott koordináta rendszerben (4.16. ábra). A kistérségeket 
a fıkomponens elemzés sajátértékei alapján pozícionáltam. A 0 érték mindkét faktor esetében 
az országos átlagot jelenti, a pozitív értékek átlag feletti, a negatív értékek átlag alatti 
teljesítményt jelentenek. 
 
4.16. ábra: A régió kistérségei a „Gazdasági aktivitás” és „Turisztikai kínálat” faktorainak 

sajátértékei alapján 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 
A szaggatott vonallal jelölt átló feletti területen azok a kistérségek vannak, amelyek 
„turisztikai kínálata” pozíciója jobb a „gazdasági aktivitás” helyzetéhez képest. 
A két faktor, ill. azok egymáshoz való viszonya alapján hat kategóriát különítettem el, 
amelyeket a 4.39. táblázat tartalmazza. 
A kistérségek helyzetét nem szerencsés kizárólag a kategorizálás alapján megítélni, mivel a 
kategóriák értékkészlete meglehetısen tág határok között mozog, ezért a kistérségeket 
klaszter-analízis segítségével csoportosítottam.  
Az elemzés során a „csoportátlag módszert” használtam négyzetes euklideszi távolság 
alapján, amelyben két csoport távolsága, az elemeik páronkénti távolságainak átlaga osztva a 
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két csoport elemszámával (Nemes N. J. (szerk.) 2005 206. old.). A klaszter elemzés 
dendogramja (melléklet 4.4. ábra) segítségével, lehatároltam az egymáshoz hasonló térségi 
pozícióval rendelkezı kistérségek csoportjait (4.17 ábra). 
 

4.39. táblázat: „Gazdasági aktivitás” és „Turisztikai kínálat” faktorai szerint kialakított 
kistérségi kategóriák 

Kategória 
sorszáma Kategória leírása Kategóriába sorolt kistérségek 

1. 
Átlagosnál nagyobb „Gazdasági aktivitás” és „Turisztikai kínálat” 

A kistérség pozíció a „Gazdasági aktivitás”szempontjából kedvezıbbek. 
Egri 

2. 
Átlagosnál nagyobb „Gazdasági aktivitás” és „Turisztikai kínálat” 

A kistérség pozíció a „Turisztikai kínálat” szempontjából kedvezıbbek. 
- 

3. 
Átlagosnál nagyobb „Gazdasági aktivitás” átlag alatti „Turisztikai 

kínálat” 
Miskolci, Gyöngyösi, Tiszaújvárosi, 

Kazincbarcikai, Salgótarjáni 

4. 
Átlagos feletti „Turisztikai kínálat” átlagosnál kisebb „Gazdasági 

aktivitás”. 

Mezıkövesdi, Pétervásárai, Bélapátfalvai, 
Sátoraljaújhelyi, Abaúj-hegyközi, Tokaji, 

Rétsági, Füzesabonyi 

5. 
Átlagosnál kisebb „Gazdasági aktivitás”, átlag alatti „Turisztikai kínálat”. 
A kistérség pozíció a „Gazdasági aktivitás”szempontjából kedvezıbbek. 

Sárospataki, Edelényi, Pásztói, Balassagyarmati, 
Ózdi, Hatvani 

6. 
Átlagosnál kisebb „Gazdasági aktivitás”, átlag alatti „Turisztikai kínálat”. 

A kistérség pozíció a „Turisztikai kínálat szempontjából kedvezıbbek. 
Hevesi, Bátonyterenyei, Szerencsi, Szécsényi, 

Encsi, Szikszói, Bodrogközi, Mezıcsáti, 

Forrás: Saját szerkesztés 
 
A pozíciók értékeléséhez, az ajánlások megfogalmazásához a kistérségeket elhelyeztem az 
ıket jellemzı a turisztikai desztinációs életciklus görbék egyikén (4.17. ábra). A 
kistérségeket az 1990-2007 közötti fajlagos értékek és a változások iránya, dinamikája 
segítségével pozícionáltam. 
Az eredeti, Butler által elkészített modellt kis mértékben módosítottam, az Y tengelyen a 
vendégéjszakák száma helyett annak fajlagos értékeit jelenítettem meg. 
Butler modellje egyetlen turisztikai desztinációt/területet pozícionál, a korábbi évek adatai, a 
turisztikai környezet jellegzetességei, a változások iránya, dinamikája alapján. 
Értelmezésében térségenként, egy-egy görbe készíthetı el. 
 

4.17. ábra: A régió kistérségei a turisztikai desztinációs életciklus görbéken 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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A kistérségek pozícionálásának elsı lépéseként jellegzetes életciklus görbéket különítettem el 
(4.17. ábra).  

• Az „A” görbén azok a kistérségek vannak, amelyek fajlagos vendégforgalma a 
legmagasabbak között van, az elmúlt évek növekedése és adottságaik alapján 
valószínősíthetı, hogy jelentıs növekedési tartalékaik vannak. 

• A „B” növekedési pálya kistérségei fajlagos értékeik alapján a középmezınyben 
vannak, kismértékő növekedés vagy csökkenés, ill. stagnálás jellemzi ıket. 

• A „C” jelő görbén azok a kistérségek helyezkednek el, amelyek vendégforgalma a 
lakónépesség számához képest az alacsonyabbak között van a régióban, pozícióikban 
nagyon kismértékő, többnyire a hanyatlás irányába mutató változások figyelhetık 
meg.  

• A „D” görbe kistérségeinek turisztikai teljesítménye jelentéktelen, további 
marginalizálódási folyamatok várhatók. 

Ezt követıen a kistérségeket elhelyeztem a görbéken az egyedi jellegzetességek alapján. 
Ennek köszönhetıen az X tengely idıdimenzióját mindig a kistérségek szemszögébıl kell 
értelmezi. A kistérségek pozíciójának jelentése: adott kistérség, a korábban definiált „A, B, C, 
D” jelő görbék melyik növekedési szakaszában van. 
A „gazdasági aktivitás” és „turisztikai kínálat” faktorainak sajátértékei alapján különálló 
„csoport” az Egri kistérség, ahol a „gazdasági aktivitás” és „turisztikai kínálat átlag feletti. A 
kistérség „gazdasági aktivitási” szintje kedvezıbb, mint az egyébként régiós szinten 
kiemelkedı „turisztikai kínálata”. A turisztikai kínálat fejlesztéséhez szükséges tıke belsı 
forrásból is származhat. Ismertségének, vendégforgalmának, növekedési potenciáljának 
köszönhetıen a térségen kívülrıl származó befektetık is jelen vannak, és további befektetések 
várhatók. A növekedési ütem fenntartásához a szektor hatékonyságának javítására, a térség 
(külföldi) ismertségének növelésére, új (mesterséges) turisztikai attrakciók létrehozására van 
szükség. 
Hasonlóan különálló „csoportot” alkot a Tokaji kistérség, régiós szinten kiemelkedı 
„turisztikai kínálatával”, amely messze felülmúlja gazdasági potenciálját. A turizmus 
fejlesztésének forrásai csak kisebb részben származhatnak a térségbıl. Növekedési 
potenciáljának, a „Tokaj” név hazai és nemzetközi ismertségének köszönhetıen jelentıs 
számban vannak jelen hazai és külföldi befektetık, elsısorban a borászat, gasztronómia, 
szállásadás területén. A kistérség vendégforgalmának nagyobb mértékő növekedéshez 
új/mesterséges attrakciók létrehozásához szükséges források megszerzésére leginkább állami 
forrásból van esély. A pályázati rendszerek sajátosságaiból adódóan a térségben elsısorban az 
önkormányzati kezdeményezések hozhatnak minıségi változást. Ügyelni kell azonban, hogy a 
megvalósuló fejlesztések feleljenek meg a fenntarthatósági kritériumoknak. A magánszektor 
elsısorban a turisztikai kínálat, a megbízható és magas minıséget nyújtó elmozdulás irányába 
tehetne lépéseket. Személyes tapasztalatom, hogy Tokajban fogyasztottam el, a valaha 
megkóstolt legjobb, ill. a legrosszabb íző/minıségő bort. A „Királyok borának, a borok 
királyának”nevezett tokaji borhoz nem méltó, hogy a térség amellett, hogy a legmagasabb 
igényeket is képes kielégíteni, egyúttal a minıségre kevéssé igényes fogyasztói csoportokat is 
kiszolgálja. 
A Miskolci és a Tiszaújvárosi kistérségek „turisztikai kínálata” lényegesen alulmúlja 
gazdasági teljesítményüket. A turizmus fejlesztéséhez szükséges tıke részben származhat 
belsı forrásból. A Tiszaújvárosi kistérségben a néhány évvel ezelıtt megvalósult fejlesztések 
hatásai beértek. A turisztikai szektor fejlettsége azonban továbbra sem indokolja a kívülrıl 
származó befektetık nagyszámú megjelenését. A növekedés fenntartására a legnagyobb esélyt 
a Tiszával kapcsolatos szolgáltatások, attrakciók fejlesztésében látom, mivel az „átmenı 
forgalmat” valószínőleg kevésbé zavarja a térség ipari jellege. A további növekedéshez 
szükséges fejlesztéseket elsısorban a Tiszaújvárosi Önkormányzattól várhatjuk.  
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A turizmus gazdaságban betöltött szerepe a Miskolci kistérségben annak ellenére alacsony, 
hogy a régióban az Egri kistérség után ide érkezik a legtöbb vendég. Mindez a kistérség 
relatíve nagy népességébıl adódik. A régióközponti szerepbıl adódó gazdasági ereje 
meghaladja a „turisztikai kínálat” szintjét. Véleményem szerint elsısorban a kisebb 
beruházásokat igénylı fejlesztések származhatnak belsı forrásból. Turizmusa az 1990-es évek 
közepétıl stagnál, a térséget magasabb növekedési pályára állító beruházások elsısorban 
központi pénzekbıl, pályázatok révén valósulhatnak meg. A kistérségben – bár az utóbbi 
években történtek pozitív irányú lépések – még mindig kevés a minıségi szálláshely. A térség 
turisztikai szakembereitıl gyakran hallani azt a véleményt, hogy szükség lenne néhány nagy 
befogadóképességő 4-5 csillagos szállodára, amelyek megfelelnének a konferenciaturizmus 
igényeinek, továbbá kiinduló pontjai lehetnének a régió turisztikai látványosságait megcélzó 
csillagtúráknak. A kistérségnek számos rejtett természeti, kulturális értéke van. Ezek 
feltérképezése, turisztikai célú hasznosítása hozzájárulhatna a vendégforgalom 
növekedéséhez. 
A Sátoraljaújhelyi kistérség átlag körüli „gazdasági aktivitással” és átlag feletti „turisztikai 
kínálattal“ önállóan alkotja „csoportját”. Az utóbbi 4-5 évben megtorpanni látszó turisztikai 
fejlıdése valószínősíti, hogy külsı (elsısorban pályázatokból származó) források folyamatos 
bevonása nélkül még nem lehet szignifikánsan növelni a vendégek számát. Csak a kisebb 
volumenő, a turizmus fejlıdéséhez szükséges fejlesztések származhatnak térségi forrásokból. 
Kivételes természeti adottságai, a színes épített és kulturális örökség jó alapot biztosítanak a 
nagyobb részben pályázati forrásból építkezı fejlesztési projektek megvalósításához. A 
turizmus átgondolt, következetes és kitartó fejlesztése néhány település esetében kiemelkedı 
eredményeket hozott (Sátoraljaújhely, Füzér, Pálháza). A térségben a falusi szállásadáson túl 
a kereskedelmi szálláshelyek kínálatának bıvítésére van szükség. 
A Gyöngyösi, Sárospataki kistérségek átlag körüli gazdasági lehetıségekkel, átlag körüli 
„turisztikai kínálattal” rendelkeznek. A Sárospataki kistérség az erıteljes növekedés, a 
Gyöngyösi az enyhe visszaesés idıszakában van. Csak kisebb befektetések várhatók belsı 
forrásból, a növekedés fenntartásához, beindításához központi, területfejlesztési forrásokra 
számíthatnak. 
A Salgótarjáni, Balassagyarmati, Kazincbarcikai, Hatvani kistérségek átlag körüli 
„gazdasági aktivitása” átlag alatti „turisztikai kínálattal” párosul. Alacsony szintő turisztikai 
teljesítményük stagnál, vagy a visszaesés jeleit mutatja. A kisebb jelentıségő turisztikai 
fejlesztésekhez szükséges források leginkább belülrıl származhatnak. A kistérségeknek ki 
kell jelölniük azokat a szők fejlesztési területeket, amelyek magukban hordozzák a 
fenntartható turisztikai növekedés esélyeit (pl. a Kazincbarcikai kistérségben a Bükk lábánál 
különlegesen szép tájon lévı falvak). Az önkormányzatok, kistérségi központok 
szisztematikus együttmőködése nélkül nem várható a turizmus jelentıségének növekedése. 
A Bélapátfalvai, Pétervásárai, Abaúj-hegyközi, Füzesabonyi kistérségek turisztikai kínálata 
messze felülmúlják a gazdasági lehetıségeket. Az Abaúj-hegyközi kistérség a gyors, a 
Bélapátfalvai a lassuló növekedés idıszakában van. A Pétervásárai és Füzesabonyi 
kistérségben a hanyatlás jelei tapasztalhatók. A turizmus további fejlesztésének forrásai szinte 
kizárólag külsı, elsısorban hazai forrásból származhatnak. Az önkormányzatok szőkös 
forrásai, a magasan képzett szakemberek kis száma korlátot jelentenek a pályázati források 
elnyerésénél. Elsısorban befektetés-ösztönzı, befektetéseket segítı, a térségi turisztikai 
potenciált népszerősítı programok révén várhatóak további eredmények.  
A Mezıkövesdi, Rétsági, Szécsényi kistérségek az elızı csoporthoz képest kevésbé jelentıs 
„turisztikai kínálattal”, valamivel kedvezıbb gazdasági potenciállal rendelkezik. A 
Mezıkövesdi kistérség a dinamikus fejlıdés, a Rétsági az „újraéledés”, a Szécsényi a 
hanyatlás idıszakában van. A Mezıkövesdi kistérséget turisztikai kínálata a „B” típusú 
növekedési pályán mozgatja, a másik két esetben a turizmus térségi jelentısége kevéssé 
jelentıs. A fejlıdés fenntartásához szükséges pályázati forrásokra leginkább a Mezıkövesdi 
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kistérség számíthat, a másik két esetben a Budapest közeli elhelyezkedés, a világörökségi 
helyszín nagyobb mértékő kihasználása hozhat eredményeket. A Mezıkövesdi kistérségnek 
kiváló elérhetıségére építve, bıvítenie kellene vonzáskörzetét, a régión belül és kívül 
egyaránt. 
A Hevesi, Mezıcsáti, Bodrogközi, Szikszói, Encsi kistérségek gazdasági erejük alapján az 
országos rangsor sereghajtói közé tartoznak. „Turisztikai kínálatuk” és teljesítményük 
elhanyagolható, ami ráadásul visszaeséssel párosul. Kis esélye van a turizmus térségi szintő 
fejlıdésének. A legjobb helyzetben a Mezıcsáti és a Hevesi kistérségek vannak, amelyek 
építkezhetnek a kiváló elérhetıségre, a Tisza-tó közelségére, ill. a termálvíz készletre. A 
turisztikai fejlesztések forrásai szinte kizárólag térségen kívülrıl származhatnak. Véleményem 
szerint kizárólag szigetszerő fejlesztések várhatóak. A kistérségek településeinek többsége 
számára a fejlıdés/növekedés más mozgatórugóit érdemes keresni. 
A Bátonyterenyei, Pásztói, Szerencsi, Edelényi, Ózdi kistérségek „turisztikai kínálata”, 
gazdasági teljesítménye egyaránt mélyen átlag alatti. A vendégforgalom a lakónépességhez 
képest elhanyagolható, hosszú évek óta marginalizálódási folyamatok jellemzıek. Néhány 
kivételtıl eltekintve (pl. Edelény) jelentısebb turisztikai beruházások belsı és külsı (magán 
vagy költségvetési) forrásból sem várhatók. A turisztikai fejlesztések esetében különös 
figyelmet kell fordítani a fenntarthatóság kritériumainak teljesülésére. A Szerencsi kistérség 
méltatlanul tartozik a sereghajtók közé, a Tokaji borvidékhez tartozó települései, Szerencs 
épített, kulturális öröksége indokolhatnák a turisztikai fejlesztéseket. A kistérség szálláshely 
kínálatának fejlesztése indokolt, különösen a világörökségi magterületen. A csoport 
településeinek túlnyomó részén a turizmus fejlesztése nehezen indokolható, célszerőbb a 
térségi fejlıdés/növekedés tényezıit más területen keresni. 
A vendégéjszakák fajlagos értékein alapuló országos és a régió szinten összeállított átmenet-
mátrixok jelentıs pozitív (vagy negatív) irányú elmozdulásokról nem tanúskodnak. 
Napjainkra régiós és kistérségi szinten egyaránt számos területfejlesztési, turizmusfejlesztési 
terv dokumentum áll rendelkezésre. Az elkészült dokumentumok szakmai 
megalapozottságukban, a kitőzött célok jellegében és pontosságában jelentıs eltéréseket 
mutatnak. Az elkészült tervdokumentumok nyilvánossága korlátozott. A VÁTI Magyar 
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság győjti és 
nyílván tartja ugyan ezeket a dokumentumokat, azonban elektronikus formában, mindenki 
számára elérhetı módon nem teszi közzé. A kistérségi fejlesztési tervek 
megvalósulása/megvalósítása esetleges. A kistérségi cselekvési tervekben foglaltak inkább 
„ötletbörzék”, mint ténylegesen megvalósuló projektek nyilvántartása. A idıbeni hatályát 
vesztett tervek utólagos értékelésére gyakorlatilag nem kerül sor. 
A fıkomponens elemzés faktorainak sajátértékén alapuló modell régiónk esetében a 
„gazdasági aktivitás” és „turisztikai kínálat” faktorait jelölte meg szignifikáns tényezıkként. 
A két dimenzió alapján, klaszter-elemzéssel a kistérségeket csoportokba rendeztem, és a 
vendégforgalom 1990-2007-ig terjedı adatsorai segítségével a turisztikai desztinációs 
görbéken pozícionáltam, javaslatokat tettem a kistérségi szintő célok pontosításához. 
Kutatási eredményeim alapján a H7 hipotézist bizonyítottnak látom és tézisként 
megfogalmazom. 
 
T7: A vendégforgalom fajlagos értékeinek (változásokat összesítı) átmenet-mátrixai azt 
igazolják, hogy a kistérségi szintő turizmusfejlesztés hatásai országos és regionális 
szinten sem jelentısek. A turisztikai fejlesztések ellenére a kistérségek relatív pozíciói 
alig változtak a 2000-2007-es idıszakban. 
 
A kistérségek turizmusfejlesztésére vonatkozó tervdokumentumok céljainak, prioritásainak 
ismeretében a H8 hipotézisemet bizonyítottnak látom és tézisként megfogalmazom. 
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T8: A turizmusfejlesztés kistérségi tervdokumentumai alapján arra a következtetésre 
jutottam, hogy a kistérségi koncepciók, stratégiák, valamint azok céljai, prioritásai 
jelenlegi formájukban kevéssé orientálják az (potenciális) érintetteket. A hatékony 
tervezéshez elengedhetetlen a turisztikai teljesítmények feltárása, a kitőzött célok 
egyértelmő számszerősítése. A turisztikai teljesítmények pozícionálását segítheti a 
kistérségek desztinációs életgörbén történı elhelyezése. A megvalósítható és fenntartható 
fejlesztési irányok megfogalmazásához hozzájárulhat a (kis)térségek turisztikai kínálat 
és gazdasági aktivitás dimenziók szerinti pozícionálása. 
 
A Észak-magyarországi régió kistérségeinek külföldi vendégforgalommal kapcsolatos 
turisztikai pozíciói, valamint a terület/turizmusfejlesztési dokumentumok célkitőzéseinek/ 
prioritásainak tanulmányozása alapján a H8 hipotézist bizonyítottnak látom és tézisként is 
megfogalmazom. 
 
T9: A turizmusfejlesztés tervdokumentumainak céljai, prioritásai ismeretében 
megállapítottam, hogy miközben az Észak-magyarországi régió kistérségeinek többsége 
(27-bıl 17) a külföldi vendégekért vívott „csata” vesztese, a koncepciók, stratégiák csak 
ritka kivétellel (2 esetben) tartalmaznak a külföldi vendégforgalom bıvítésére irányuló 
konkrét célokat, feladatokat. 
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Összegzés 
 
Disszertációmban a turizmus térségi folyamatainak összefüggéseit vizsgáltam. 

Munkám elsı részében a releváns szakirodalom segítségével összefoglaltam a turizmus 
fogalmának, modelljeinek fejlıdését, ill. azok területi vonatkozásait. A szakirodalom alapján 
megfogalmazott legfontosabb megállapításaim a következık: 

• a turizmussal kapcsolatos egységes definíciók megfogalmazására irányuló kísérletek 
több évtizedes múltra tekintenek vissza, mégis a mai napig nem sikerült azokat olyan 
módon definiálni, hogy az összes érintett tudományterület számára elfogadható lenne. 
Az egymás mellett használt, gyakran koncepcionálisan eltérı értelmezések a 
továbbiakban is gondot fognak okozni, különösen a több diszciplínát érintı témakörök 
esetében, 

• a turizmus modelljeinek alkotói törekednek arra, hogy elıdeiknél több tényezıt 
tartalmazó pontosabb(nak tőnı) elképzeléseket publikáljanak, hosszú cikkekben azok 
indokoltságát, jelentıségét indokolják. Véleményem szerint a túlzottan sok 
szereplıt/tényezıt/intézményt felsorakoztató modellek (pl. Goeldner C. R. – Brent-
Richie. J. 2005 14. old.) eredeti szövegkörnyezetükbıl kiemelve könnyen 
félreértelmezhetık. Célszerőbb inkább azokat a modelleket használni, amelyek a 
turizmussal foglalkozó tudományterületek minden képviselıi számára egyértelmő 
jelentéssel bírnak, így könnyebben kialakulhat a turizmussal kapcsolatos tudás közös 
bázisa, 

• az elmúlt évtizedek turizmuskutatásának folyamatai arról tanúskodnak, hogy annak 
ellenére, hogy jelen állapotában a turizmus nem tekinthetı önálló diszciplínának, 
mégis történtek ez irányba mutató lépések. Számos, a turizmus jelenségével 
foglalkozó átfogó jellegő könyv, tudományos folyóirat jelent meg, tudományos 
társaságok kezdték meg mőködésüket, a felsıoktatási intézmények turisztikai 
képzéseket indítottak. A turizmusnak van esélye önálló diszciplínává váláshoz, a 
multidiszciplináris jellegébıl adódó hátráltató tényezık ellenére. Ehhez további 
interdiszciplináris, valamint a diszciplínákon átívelı együttmőködések szükségesek, 
amelyek kikényszeríthetik a diszciplínák határainak részleges lebontását, átgondolását. 

 
Az empirikus kutatómunka során elsıként a hazánkat és az Észak-magyarországi régió 
turizmusát jellemzı területi diszparitásokkal foglalkoztam. A KSH adatbázisán alapuló 
elemzésem kimutatták, hogy 

• a turistaérkezések a települések/kistérségek egy szők körére koncentrálódnak (2007-
ben 50 településen és 10 kistérségben regisztrálták a vendégéjszakák 80%-át). A 
vendégforgalom fajlagos értékei alapján csak a települések/kistérségek 3-4 %-ában 
feltételezhetjük, hogy a turizmus jelentıs gazdasági hatásokat eredményez, 

• a turisztikai indikátorok (belföldi/külföldi vendégéjszakák száma, szállásférıhelyek 
kihasználtsága, szállásférıhelyek száma) idısorai, valamint a shift-share elemzések 
eredményei bebizonyították, hogy az Észak-magyarországi régió megyéinek turizmusa 
különbözı pályán mozog. Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai indikátorai 
egyértelmő növekedésrıl, Heves megye mutatói stagnálásról, ill. visszaesésrıl, 
Nógrád megyéé tendenciózus marginalizálódásról beszélnek, 

• a turizmus térségi folyamatainak megismerésére irányuló shift-share elemzések 
rávilágítottak a belföldi, ill. a külföldi turizmus jellemzıinek markáns különbségeire. 
A belföldi vendégforgalom szinte az ország egészét jellemzı növekedése (kivétel 
Nógrád és Gyır-Moson Sopron megye), részben (6 megye) vagy egészben (7 megye) 
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kompenzálta a külföldi vendégforgalom csökkenését (14 megye). A Hirschman-
Herfindhal-féle index értékei a külföldi vendégforgalom növekvı koncentrációjáról 
tanúskodnak, miközben a belföldi vendégéjszakák területi eloszlása nem változott 
jelentıs mértékben a 2000-2007-es idıszakban, 

• a kereslet magasabb kategóriájú szálláshelyek irányába történı elmozdulására, 
elsısorban a fıváros, kisebb mértékben négy megye (Hajdú-Bihar, Békés, Zala, Gyır-
Moson-Sopron) válaszolt az országos átlagnál gyorsabban. A kedvezı irányú 
strukturális átalakulás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével az egész országban 
megfigyelhetı a 2000-2007-es idıszakban, 

• vizsgálataim igazolták, hogy a periférikus (gazdaságilag hátrányos helyzető) Edelényi, 
Encsi, Abaúj-hegyközi, Füzesabonyi kistérségekben a régiós átlagot meghaladó 
(azonban többnyire kis értékekrıl induló, és elsısorban az alacsonyabb kategóriájú 
szálláshelyek forgalmának bıvülésébıl adódó) vendégforgalom-növekedést 
tapasztaltak 2000-2007 között. 

 

Disszertációm negyedik fejezetének elsı felében arra kerestem a választ, hogy a turisztikai 
kínálaton túl milyen tényezıkkel magyarázható a települések/térségek vendégforgalma? 

Harminchárom indikátor, ill. több módszer (lineáris regressziós modellek, fıkomponens 
elemzés) segítségével jártam körül a problémát.  

• A lineáris regressziós modellek bebizonyították, hogy a turisztikai kínálat mellett, 
gazdasági-, jóléti-, szociális tényezık is szignifikáns módon befolyásolják a turisztikai 
teljesítmények alakulását. A települések nyújtotta alapvetı szolgáltatások közvetlenül 
nem befolyásolják a vendégéjszakák számát, annak csak elméleti maximális értékeire 
vannak hatással. 

Disszertációm egyik kulcskérdése az volt, hogy összhangban vannak-e a turizmust érintı 
tervdokumentumok célkitőzései a térségek lehetıségeivel? Azok alkalmasak-e az érintettek 
munkájának orientációjára? 

Vizsgálataim során arra a következtetésre jutottam, hogy  

• a kistérségi szintő turizmusfejlesztés hatásai országos és regionális szinten sem 
jelentısek. A turisztikai fejlesztések ellenére a kistérségek relatív pozíciói alig 
változtak a 2000-2007-es idıszakban. 

• a kistérségi koncepciók, stratégiák, valamint azok céljai, prioritásai jelenlegi 
formájukban kevéssé orientálják az (potenciális) érintetteket. A hatékony tervezéshez 
elengedhetetlen a turisztikai teljesítmények feltárása, a kitőzött célok egyértelmő 
számszerősítése. A turisztikai teljesítmények pozícionálását segítheti a kistérségek 
desztinációs életgörbén történı elhelyezése. A megvalósítható és fenntartható 
fejlesztési irányok megfogalmazásához hozzájárulhat a (kis)térségek turisztikai kínálat 
és gazdasági aktivitás dimenziók szerinti pozícionálása. 

A kistérségi turizmusfejlesztési dokumentumok célkitőzéseinek, prioritásainak összesítése 
során arra a felismerésre jutottam, hogy 

• miközben az Észak-magyarországi régió kistérségeinek többsége (27-bıl 17) a 
külföldi vendégekért vívott „csata” vesztese, a koncepciók, stratégiák csak ritka 
kivétellel (2 esetben) tartalmaznak a külföldi vendégforgalom bıvítésére irányuló 
konkrét célokat, feladatokat. 
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Reményeim szerint a disszertációmban közzétett, a turizmus térségi összefüggéseinek 
megismerésére, feltérképezésére irányuló eredmények a gyakorlati szakemberek számára is 
hasznosíthatók. 

Kutatásom eredményeit különösen a kistérségi turizmusfejlesztési dokumentumok készítése 
során látom hasznosíthatónak. A kistérségek „gazdasági aktivitás” és „turisztikai kínálat” 
alapú pozícionálása, valamint a desztinációs görbéken való elhelyezése hozzájárulhat a reális, 
megvalósítható és fenntartható turisztikai célok megfogalmazásához. 

A disszertáció terjedelmi korlátai miatt több vizsgálati irány nem kerülhetett kidolgozásra. 
Eddigi kutatási eredményeim arra utalnak, hogy regionális szinten, az országos szinthez 
képest pontosabb, a turisztikai teljesítményeket (kereslet és kínálat indikátorai) magyarázó 
modellek állíthatók össze. A közeljövıben célul tőzöm ki a jelenség okait feltáró kutatás 
elkészítését. 

Érdekes kutatási feladat továbbá a turizmusra ható tényezık idıbeni változásainak, a 
módosulások okainak feltérképezése. 

Vizsgálataim nemcsak idıben, hanem térben is kiterjeszthetıek, az Észak-magyarországi 
régiót érintı kutatás analógiájára azok elkészíthetık a többi régióra is, így az elemzések 
alkalmassá válnak összehasonlító elemzések elkészítésére. 
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Summary 
 

I have surveyed the main issues of the regional processes of tourism and the connections 
among those processes. 

In the first part of my work I summed up the development of the concept, model-development 
of tourism and their regional aspects. My main statements, on the basis of the literature, are as 
follows: 
 

• Attempts to set up complex definitions can be traced back several decades, yet, 
nobody has managed to create a definition that is generally acceptable for all areas of 
science. The interpretations in use, which are often different in their concept, will keep 
causing problems, especially in the case of multidisciplinary topics. 

• The makers of tourism models made efforts to publish more precise idea containing 
more factors than their predecessors; they proved the significance and rationale of 
those ideas. I think the models listing too many actors/factors/institutions (e.g. 
Goeldner C. R. – Brent-Richie J. 2005, pp. 14) can be misinterpreted having taken out 
of their context. Using those models is more sensible that have a clear meaning to 
every expert of science areas dealing with tourism; in this way a common knowledge 
base of tourism can develop easier. 

• The tourism surveys of the past decades indicate that, although tourism cannot be 
regarded as a distinct discipline in its today’s form, steps have been taken to this end. 
Many comprehensive books and scientific journals came out on tourism; scientific 
associations began their operation; institutions of higher education launched tourism 
programs. Tourism has got a chance to become a distinct discipline, despite the 
setback factors stemming from its multidisciplinary nature. It requires further 
interdisciplinary co-operations that may force the partial dismantling or re-thinking the 
borders of the disciplines. 

 
First, in the course of the empirical research, I dealt with the regional disparities typical in 
Hungary and the North Hungarian region. My analyses based on the HCSO database have 
indicated that: 
 

• The arrivals of tourists concentrate in a narrow range of the settlements and micro-
regions (80% of the accommodation nights were registered in 50 settlements and 10 
micro-regions in 2007). We can assume on the basis of the specific values of the 
visitor turnover that tourism results in significant effects in only 3-4% of 
settlements/micro-regions. 

• The time-series of tourism indicators (number of domestic/foreign accommodation 
nights, utilisation of accommodations, number of accommodations) and the results of 
the shift-share analysis have proven that the tourism of the North Hungarian region’s 
counties move on different tracks. The tourism indicators of Borsod-Abaúj-Zemplén 
County show an obvious growth; Heves County’s indicators show stagnation or rather 
decline; whereas those of Nógrád County indicate a trend of marginalisation. 

• The shift-share analyses aiming at getting to know the regional processes of tourism 
highlighted the explicit differences between domestic and foreign tourism. The growth 
of domestic visitor turnover, typical country-wide (except Nógrád and Gyır-Moson 
Sopron counties), partially (6 counties) or totally (7 county) counterbalanced the 
decrease of foreign visitor turnover (14 counties). The value of the Hirschman-
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Herfindhal index indicate a growing concentration of foreign visitor turnover, whereas 
the territorial distribution of the domestic accommodation nights did not change to a 
significant extent in the 2000-2007 period. 

• Mainly the capital and, to a lesser extent, four counties (Hajdú-Bihar, Békés, Zala, 
Gyır-Moson-Sopron) were able to respond to the move of demand towards higher-
class accommodations faster than the national average. The structural change into 
favourable direction can be observed in the whole country, except Szabolcs-Szatmár-
Bereg county, in 2000-2007 period. 

• My surveys have verified that the visitor turnover experienced between 2000 and 2007 
was above the regional average in the peripheral (economically underdeveloped) 
Edelény, Encs, Abaúj-hegyköz and Füzesabony micro-regions (mainly coming from 
the expansion of the turnover of lower-class accommodations). 

 

In Chapter 4 of my dissertation I wish to answer the question as to what factors, beyond 
tourism supply, can explain the visitor turnover of settlements and regions. 

I examined the problem using thirty-three indicators and several methods (linear regression 
models, principal components analysis). 

• The linear regression models have proven that, apart from tourism supply, economic, 
welfare and social factors significantly influence the trend of tourism performances. 
The fundamental services provided by settlements do not influence directly the 
number of accommodation nights, they only affect their maximum values. 

One of the key questions of my dissertation was whether the objectives set up in the planning 
documents concerning tourism are reconciled with the opportunities of the regions. Are they 
appropriate for the orientation of people working in tourism? 

My surveys have led me to the following conclusions: 

 

• The effects of tourism development are not significant either at national or micro-
regional level. The relative positions of the micro-regions did not change in the 2000-
2007 period even in spite of the tourism developments. 

• The micro-regional concepts and strategies, as well as their objectives and priorities do 
not orientate the (potential) stakeholders. Efficient planning requires the exploration of 
tourism performances and the clear numerical expression of the objectives. The 
positioning of the tourism performances may be helped by plotting the micro-regions 
on a destination life-cycle curve. Identifying the feasible and sustainable directions of 
development may contribute to positioning the micro-regions along dimensions like 
tourism supply and economic activity. 

 

Having mapped up the objectives and priorities of the planning documents of micro-regional 
tourism development, I came to the conclusion that: 

• While most of the micro-regions of the North Hungarian regions (17 out of 27) are the 
losers of the “battle” fought for foreign visitors, the concepts, strategies rarely (2 
cases) contain concrete goals and tasks relating the expansion of foreign visitor 
turnover. 
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Hopefully, the results aiming at mapping up the regional issues of tourism published in my 
dissertation will be useful for practitioners.  

I view the results of my research useful in the course of making the planning documents of 
tourism development. Positioning the micro-regions on the basis of “economic activity” and 
“tourism supply, as well as plotting them on the destination curves may contribute to setting 
up feasible and sustainable tourism goals. 

More directions of the survey could not be elaborated because of the size-limits of the 
dissertation. My current research results indicate that models can be set up at regional and 
national levels that can explain tourism performances (indicators of demand and supply) more 
precisely. My short-term future objective is to conduct a research aiming at exploring the 
reasons for the phenomenon. 

Furthermore, mapping up the temporal changes of factors influencing tourism and the reasons 
for the modifications are interesting research tasks. 

My surveys can be expanded not only in time but also in space: the analogy of the research 
conducted in the North Hungarian region may be used in researches done in the rest of the 
regions as well, thus, these analyses become useful in comparative analyses. 
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(1990-2007) 
2.14. táblázat: Vendégéjszakák száma a szállodákban, az Észak-magyarországi régióban 
(1990-2007) 
2.15. táblázat: Belföldi vendégéjszakák száma a szállodákban, az Észak-magyarországi 
régióban (1990-2007) 
2.16. táblázat: Vendégéjszakák száma a falusi szállásadásban, az Észak-magyarországi 
régióban (1990-2007) 
2.17. táblázat: Külföldi vendégéjszakák száma a falusi szállásadásban, az Észak-
magyarországi régióban (1990-2007) 
2.18. táblázat: Férıhelyek száma a falusi szállásadásban, az Észak-magyarországi régióban 
(1990-2007) 
2.19. táblázat: A régió turisztikai folyamataira vonatkozó legfontosabb megállapítások 
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3. fejezet 
3.1. táblázat: Shift-share elemzés a vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 
3.2. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások értékei a régiókban a vendégéjszakák 
száma szerint (2007/2000) 
3.3. táblázat: Shift-share elemzés a vendégéjszakák száma szerint az Észak-magyarországi 
régióban (2007/2000) 
3.4. táblázat: Shift-share elemzés a külföldi vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 
3.5. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások értékei a régiókban a külföldi 
vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 
3.6. táblázat: Shift-share elemzés a külföldi vendégéjszakák száma szerint az Észak-
magyarországi régióban (2007/2000) 
3.7. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások eloszlása a megyékben a külföldi 
vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 
3.8. táblázat: Shift-share elemzés a belföldi vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 
3.9. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások értékei a régiókban a belföldi 
vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 
3.10. táblázat: Shift-share elemzés a belföldi vendégéjszakák száma szerint az Észak-
magyarországi régióban (2007/2000) 
3.11. táblázat: Shift-share elemzés a kereskedelmi szállások férıhelyeinek száma szerint 
(2007/2000) 
3.12. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások értékei a régiókban a belföldi 
kereskedelmi szállások férıhelyei szerint (2007/2000) 
3.13. táblázat: Shift-share elemzés a kereskedelmi szállások férıhelyeinek száma szerint az 
Észak-magyarországi régióban (2007/2000) 
4. fejezet 
4.1. táblázat: Lineáris korrelációs együtthatók a külföldi és belföldi vendégéjszakák, ill. 
azok összesített értékeivel hazánk településein 
4.2. táblázat: Lineáris korrelációs együtthatók a külföldi és belföldi vendégéjszakák, ill.azok 
összesített értékeivel az Észak-magyarországi régió településein 
4.3. táblázat: Lineáris korrelációs együtthatók a külföldi és belföldi vendégéjszakák, ill. 
azok összesített értékeivel Magyarország kistérségeiben 
4.4. táblázat: Lineáris korrelációs együtthatók a külföldi és belföldi vendégéjszakák, ill. 
azok összesített értékeivel az Észak-magyarországi régió kistérségeiben 
4.5. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljeinek összefoglaló adatai 
(Magyarország, 2007-es települési adatok) 
4.6. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljeinek együtthatói 
(Magyarország 2007-es, települési adatok) 
4.7. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljeinek összefoglaló adatai 
(Magyarország, 2007-es kistérségi adatok) 
4.8. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljeinek együtthatói 
(Magyarország 2007-es kistérségi adatok) 
4.9. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljeinek összefoglaló adatai 
(Észak-magyarországi régió, 2007-es települési adatok) 
4.10. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének együtthatói  
(Észak-magyarországi régió 2007-es települési adatok) 
4.11. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljeinek összefoglaló adatai 
(Észak-magyarországi régió, 2007-es kistérségi adatok) 
4.12. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljeinek együtthatói  
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(Észak-magyarországi régió, 2007-es kistérségi adatok) 
4.13. táblázat: A regressziós modellek a turizmus térszerkezetére vonatkozó összefüggései 
4.14. táblázat: A fıkomponens elemzés indikátorainak leíró statisztikája 
4.15. táblázat: KMO és Bartlett teszt 
4.16. táblázat: Magyarország kistérségei fıkomponens elemzésének összefoglaló adatai 
4.17. táblázat: Rotált komponens-mátrix 
4.18. táblázat: Az Észak-magyarországi régió kistérségei az országos rangsorban, a faktorok 
sajátértékei alapján 
4.19. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó országos regressziós modell 
összefoglaló adatai (függı változó: egy fıre jutó vendégéjszakák száma) 
4.20. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó országos regressziós modell 
(függı változó: egy fıre jutó vendégéjszakák száma) 
4.21. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó országos regressziós modell 
összefoglaló adatai (függı változó: egy fıre jutó külföldi vendégéjszakák száma) 
4.22. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait országos tartalmazó regressziós  
(függı változó: egy fıre jutó külföldi vendégéjszakák száma) 
4.23. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó országos regressziós modell 
összefoglaló adatai (függı változó: egy fıre jutó belföldi vendégéjszakák száma) 
4.24. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó országos regressziós modell 
összefoglaló adatai (függı változó: vendégéjszakák száma) 
4.25. táblázat: A vendégforgalom kistérségi modelljeinek független változói a régiókban 
4.26. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó észak-magyarországi modell 
összefoglaló adatai (függı változó: egy fıre jutó vendégéjszakák száma) 
4.27. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó észak-magyarországi modell 
(függı változó: egy fıre jutó vendégéjszakák száma) 
4.28. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó észak-magyarországi modell 
összefoglaló adatai (függı változó: egy fıre jutó külföldi vendégéjszakák száma) 
4.29. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó észak-magyarországi modell 
(függı változó: egy fıre jutó külföldi vendégéjszakák száma) 
4.30. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó észak-magyarországi modell 
összefoglaló adatai (függı változó: egy fıre jutó belföldi vendégéjszakák száma)  
4.31. táblázat: A fıkomponens-elemzés faktorait tartalmazó észak-magyarországi modell 
(függı változó: egy fıre jutó belföldi vendégéjszakák száma) 
4.32. táblázat: A Bodrogközi kistérségben elérhetı közösségi szolgáltatások Guttmann 
skálája (2005) 
4.33. táblázat: Az Észak-magyarországi régió kistérségi rangsora a turisták által 
potenciálisan igénybe vehetı szolgáltatások kínálata alapján Bennett-módszerrel (2005) 
4.34. táblázat: Magyarország településeinek átmenetmátrixa a vendégéjszakák száma szerint  
(2000-2007) 
4.35. táblázat: Az Észak-magyarországi régió településeinek átmenetmátrixa a 
vendégéjszakák száma szerint (2000-2007) 
4.36. táblázat: Hazánk kistérségeinek átmenetmátrixa a vendégéjszakák száma szerint 
(2000-2007) 
4.37. táblázat: Az Észak-magyarországi régió kistérségeinek átmenetmátrixa a 
vendégéjszakák száma szerint (2000-2007) 
4.38. táblázat: A településsoros és kistérségi átmenetmátrixok értékelésébıl származó 
megállapítások 
4.39. táblázat: „Gazdasági aktivitás” és „Turisztikai kínálat” faktorai szerint kialakított 
kistérségi kategóriák 
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Mellékletek táblázatai 
2. fejezet 
2.1. táblázat: Magyarország kistérségei a külföldi vendégéjszakák aránya alapján (2007) 
2.2. táblázat: A régió kistérségei a külföldi vendégéjszakák aránya alapján (2007) 
3. fejezet 
3.1. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások eloszlása a megyékben a 
vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 
3.2. táblázat: Shift-share elemzés a vendégéjszakák száma szerint az Észak-magyarországi 
régió kistérségeiben (2007/2000) 
3.3. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások eloszlása az Észak-magyarországi 
régió kistérségeiben a vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 
3.4. táblázat: Shift-share elemzés a külföldi vendégéjszakák száma szerint az Észak-
magyarországi régió kistérségeiben (2007/2000) 
3.5. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások eloszlása az Észak-magyarországi 
régió kistérségeiben a külföldi vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 
3.6. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások eloszlása a megyékben a belföldi 
vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 
3.7. táblázat: Shift-share elemzés a belföldi vendégéjszakák száma szerint az Észak-
magyarországi régió kistérségeiben (2007/2000) 
3.8. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások eloszlása az Észak-magyarországi 
régió kistérségeiben a belföldi vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 
3.9. táblázat: Shift-share elemzés a kereskedelmi szállások férıhelyeinek száma szerint az 
Észak-magyarországi régió kistérségeiben (2007/2000) 
3.10. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások eloszlása a megyékben a 
kereskedelmi szállások férıhelyeinek száma szerint (2007/2000) 
3.11. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások eloszlása az Észak-magyarországi 
régió kistérségeiben a kereskedelmi szállások férıhelyeinek száma szerint (2007/2000) 
3.12. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások eloszlása a megyékben a belföldi 
kereskedelmi szállások férıhelyeire jutó száma szerint (2000) 
4. fejezet 
4.1. táblázat: Lineáris korrelációs együtthatók (2007) 
4.2. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének összefoglaló adatai 
(Magyarország, 2007-es települési adatok, vendégéjszakák száma>0) 
4.3. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének együtthatói 
(Magyarország, 2007-es települési adatok, vendégéjszakák száma>0) 
4.4. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének összefoglaló adatai 
(Magyarország, 2006-os települési adatok) 
4.5. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének együtthatói (Magyarország 
2006-os, települési adatok) 
4.6. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének összefoglaló adatai 
(Magyarország, 2006-os kistérségi adatok 
4.7. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének együtthatói (Magyarország 
2006-os kistérségi adatok) 
4.8. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének összefoglaló adatai 
(Észak-magyarországi régió, 2006-os települési adatok) 
4.9. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének együtthatói  
(Észak-magyarországi régió 2006-os települési adatok)) 
4.10. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének összefoglaló adatai 
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(Észak-magyarországi régió, 2006-os kistérségi adatok, 0-nál nagyobb vendégforgalom) 
4.11. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének együtthatói  
(Észak-magyarországi régió, 2006-os kistérségi adatok, 0-nál nagyobb vendégforgalom) 
4.12. táblázat: A fıkomponens elemzés számítási eredményei - Communalities 
4.13. táblázat: Magyarország kistérségeire elkészített fıkomponens elemzés eredményei 
4.14. táblázat: A fıkomponens elemzés számítási eredményei - Komponens-mátrix 
4.15. táblázat: A fıkomponens elemzés számítási eredményei - Component Transformation 
Matrix 
4.16. táblázat: A fıkomponens elemzés számítási eredményei - Component Score 
Coefficient Matrix 
4.17. táblázat: Az Észak-magyarországi régió kistérségei az országos rangsorban a faktorok 
sajátértékei alapján 
4.18. táblázat: A fıkomponens elemzés számítási eredményei - Component Score 
Covariance Matrix 
4.19. táblázat: A vendégéjszakák maximális számát leíró egyváltozós regressziós modell 
összefoglaló adatai hazánkban 
4.20. táblázat: A vendégéjszakák maximális számát leíró egyváltozós regressziós modell 
összefoglaló adatai az Észak-magyarországi régióban 
4.21. táblázat: Az Észak-magyarországi régió kistérségeinek turizmusfejlesztési 
tervdokumentumokkal való ellátottsága 
4.22. táblázat: Az Észak-magyarországi régió kistérségeinek turisztikai célkitőzései 
4.23. táblázat: Hirschman-Herfindhal-féle index értékei (Magyarország kistérségei) 
4.24. táblázat: Hirschman-Herfindhal-féle index értékei (Észak-magyarországi régió 
kistérségei) 
4.25. táblázat: A Hoover-index értékei (Magyarország kistérségei) 
4.26. táblázat: A Hoover-index értékei (Észak-magyarországi régió kistérségei) 
4.27. táblázat: Észak-magyarországi régió kistérségei a vendégéjszakák, ill. a 
vendégéjszakák egy fıre jutó értékeinek országos rangsorában 



 

147 

ÁBRAJEGYZÉK 

A dolgozat szövegének ábrái 
 

1. fejezet 
1.1. ábra: A turizmusban részvevı személyek kategóriái 
1.2. ábra: „A turizmus rendszere” 
1.3. ábra: Az utazási döntés modellje 
1.4. ábra: A turizmus jelensége: a turizmus és a turizmus menedzsment összetevıi 
1.5. ábra:A turizmus rendszere és környezete 
1.6. ábra: A turisták térbeli áramlásának modellje 
1.7. ábra: A turisztikai desztinációk életciklus görbéje 
1.8. ábra: A turizmus rendszere és környezete 
1.9. ábra: A „tudás” keletkezése a turizmusban  
1.10. ábra: A turizmus rendszere 
1.11. ábra: A turizmuskutatás fejlıdését segítı tényezık 
2. fejezet 
2.1. ábra: Vendégéjszakák száma hazánk településein (2007) 
2.2. ábra: Belföldi (a) és külföldi (b) vendégéjszakák száma hazánk településein (2007) 
2.3. ábra: Egy fıre jutó vendégéjszakák száma hazánk lineáris (a) és logaritmikus (b) skálán 
(2007) 
2.4. ábra: Egy fıre jutó belföldi (a) és külföldi (b) vendégéjszakák száma hazánk 
településeiben (2007) 
2.5. ábra: Külföldi vendégéjszakák aránya hazánk településein (2007) 
2.6. ábra: Az Észak-magyarországi régió települései a vendégéjszakák száma szerint lineáris 
(a) és logaritmikus (b) skálán (2007) 
2.7. ábra: Az Észak-magyarországi régió települései a belföldi (a) és külföldi (b) 
vendégéjszakák száma szerint (2007) 
2.8. ábra: Egy fıre jutó vendégéjszakák száma régiónk településein (2007) 
2.9. ábra: Egy fıre jutó belföldi (a) és külföldi (b) vendégéjszakák száma régiónk 
településein (2007) 
2.10. ábra: Régiónk (a) és hazánk (b) települései a vendégéjszakák száma, ill. annak fajlagos 
értékei szerint (2007) 
2.11. ábra: Régiónk (a) és hazánk (b) települései a belföldi és külföldi vendégéjszakák 
száma szerint (2007) 
2.12. ábra: Régiónk (a) és hazánk (b) települései a külföldi vendégéjszakák száma és aránya 
szerint (2007) 
2.13. ábra: Vendégéjszakák száma hazánk kistérségeiben  
2.14. ábra: Belföldi (a) és külföldi (b) vendégéjszakák száma hazánk kistérségeiben (2007) 
2.15. ábra: A vendégéjszakák számának egy fıre jutó értékei hazánk kistérségeiben (2007) 
2.16. ábra: A belföldi (a) és külföldi (b)vendégéjszakák számának egy fıre jutó értékei 
hazánk kistérségeiben (2007) 
2.17. ábra: Hazánk kistérségei a külföldi vendégéjszakák aránya szerint (%) (2007) 
2.18. ábra: Vendégéjszakák száma régiónk kistérségeiben (2007) 
2.19. ábra: Belföldi (a) és külföldi (b) vendégéjszakák száma régiónk kistérségeiben (2007) 
2.20. ábra: Vendégéjszakák számának egy fıre jutó értékei régiónk kistérségeiben (2007) 
2.21. ábra: Belföldi (a) és külföldi (b) vendégéjszakák számának egy fıre jutó értékei 
régiónk kistérségeiben (2007) 
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2.22. ábra: Régiónk (a) és hazánk (b) kistérségei a vendégéjszakák száma, ill. annak egy 
fıre jutó értékei szerint (2007) 
2.23. ábra: Régiónk (a) és hazánk (b) kistérségei a külföldi vendégéjszakák száma, ill. annak 
egy fıre jutó értékei szerint (2007) 
2.24. ábra: Régiónk (a) és hazánk (b) kistérségei a belföldi és külföldi vendégéjszakák 
száma szerint (2007) 
2.25. ábra: Régiónk (a) és hazánk (b) kistérségei a külföldi vendégéjszakák száma és aránya 
szerint (2007) 
2.26. ábra: Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken az országos érték 
százalékában (1990-2007) 
2.27. ábra: Belföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken az országos érték 
százalékában (1990-2007) 
2.28. ábra: Külföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken az országos 
érték százalékában (1990-2007 
2.29. ábra: Külföldi vendégéjszakák aránya a kereskedelmi szálláshelyeken (%)(1990-2007) 
2.30. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek szállásférıhelyeinek száma (2000=100%) (1990-
2007) 
2.31. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek szállásférıhelyeinek száma az országos érték 
százalékában (1990-2007) 
2.32. ábra: Szállodák szállásférıhelyeinek aránya a kereskedelmi szállásférıhelyekbıl 
(%)(1990-2007) 
2.33. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek szállásférıhelyeinek kihasználtsága (%)(1990-2007) 
2.34. ábra: Átlagos tartózkodási idı a kereskedelmi szálláshelyeken (vendégéjszaka) (1990-
2007) 
2.35. ábra: Szállodák szállásférıhelyeinek kihasználtsága (%)(1990-2007) 
2.36. ábra: Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák aránya a szállodákban (%)(1990-2007) 
2.37. ábra: Átlagos tartózkodási idı a szállodákban (vendégéjszaka) (1990-2007) 
2.38. ábra: Falusi szállásadás szállásférıhelyeinek száma az országos érték %-ában (1990-
2007) 
2.39. ábra: Átlagos tartózkodási idı a falusi szállásadásban (vendégéjszaka) (1990-2007) 
3. fejezet 
3.1. ábra: Régiók, megyék a vendégéjszakák száma szerinti shift-share elemzés alapján 
(2007/2000) 
3.2. ábra: Az Észak-magyarországi régió kistérségei a vendégéjszakák száma szerinti shift-
share elemzés alapján (2007/2000) 
3.3. ábra: Régiók, megyék a külföldi vendégéjszakák száma szerinti shift-share elemzés 
alapján (2007/2000) 
3.4. ábra: Az Észak-magyarországi régió kistérségei a külföldi vendégéjszakák száma 
szerinti shift-share elemzés alapján (2007/2000) 
3.5. ábra: Régiók, megyék a belföldi vendégéjszakák száma szerinti shift-share elemzés 
alapján (2007/2000) 
3.6. ábra: Az Észak-magyarországi régió kistérségei a belföldi vendégéjszakák száma 
szerinti shift-share elemzés alapján (2007/2000) 
3.7. ábra: Régiók, megyék a kereskedelmi szállások férıhelyeinek száma szerinti shift-share 
elemzés alapján (2007/2000) 
3.8. ábra: Az Észak-magyarországi régió kistérségei a kereskedelmi szállások férıhelyeinek 
száma szerinti shift-share elemzés alapján (2007/2000) 
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4. fejezet 
4.1. ábra: Magyarország kistérségeire elkészített fıkomponens elemzés Scree Plot ábrája 
4.2. ábra: Magyarország kistérségei a faktoranalízis 1. faktora alapján (2007) 
4.3. ábra: Magyarország kistérségei a faktoranalízis 2. faktora alapján (2007) 
4.4. ábra: Magyarország kistérségei a faktoranalízis 3. faktora alapján (2007) 
4.5. ábra: Magyarország kistérségei a faktoranalízis 4. faktora alapján (2007) 
4.6. ábra: Bennett mutató értékei a vendégéjszakák számának függvényében az Észak-
magyarországi régió kistérségeiben (2005) 
4.7. ábra: Hazánk és az Észak-magyarországi régió települései a szolgáltatások kínálata és a 
vendégéjszakák száma szerint (2005) 
4.8. ábra: Hazánk és az Észak-magyarországi régió maximális vendégforgalommal 
rendelkezı települései a szolgáltatások számának függvényében (2005) 
4.9. ábra: Magyarország (a) és az Észak-magyarországi régió (b) kistérségeinek Lorenz 
görbéje 
4.10. ábra: A Hirschman-Herfindhal-féle koncentrációs index értékeinek változása 
Magyarország és az Észak-magyarországi régió kistérségei esetében 
4.11. ábra: A Hoover-index értékeinek változása Magyarország és az Észak-magyarországi 
régió kistérségei esetében 
4.12. ábra: A vendégforgalom tényezıinek általános regionális modellje 
4.13. ábra: A turizmus feltételrendszere 
4.14. ábra: A vendégforgalom tényezıinek észak-magyarországi modellje 
4.15. ábra: A külföldi (a) és a belföldi (b) vendégforgalom tényezıinek Észak-
magyarországi modelljei 
4.16. ábra: A régió kistérségei a „Gazdasági aktivitás” és „Turisztikai kínálat” faktorainak 
sajátértékei alapján 
4.17. ábra: A régió kistérségei a turisztikai desztinációs életciklus görbéken 
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A mellékletek ábrái 
2. fejezet  
2.1. ábra: Az Észak Magyarországi régió és hazánk kistérségei a belföldi 
vendégéjszakák száma ill. annak fajlagos értékei szerint (2007) 

 

4. fejezet  
4.1. ábra: A leghátrányosabb helyzető kistérségek  
4.2. ábra: Az Észak-magyarországi régió turisztikai fejlesztésének hosszú távú 
fejlesztési céljai (2000-2006) 

 

4.3. ábra: Az Észak-magyarországi régió átfogó, ill. részcéljai  
4.4. ábra: A „Gazdasági aktivitás” és „Turisztikai kínálat” faktorok alapján készített 
klaszter-analízis dendogramja 
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2.1. táblázat: Magyarország kistérségei a külföldi vendégéjszakák aránya alapján (2007) 
A külföldi 

vendégéjszakák 
aránya (%) 

Kistérségek 

száma (N) 

Kistérségek 

megoszlása 
% 

0-20 83 49,4% 

20,1-40 52 31,0% 

40,1-60 25 14,9% 

60,1-80 7 4,2% 

80,1-100 1 0,6% 

Összesen 168 100% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 

2.2. táblázat: A régió kistérségei a külföldi vendégéjszakák aránya alapján (2007) 
A külföldi 

vendégéjszakák 
aránya (%) 

Kistérségek 

száma (N) 

Kistérségek 

megoszlása 
% 

0-20 23 85,2% 

20,1-40 3 11,1% 

40,1-60 1 3,7% 

60,1-80  0,0% 

80,1-100  0,0% 

Összesen 27 100,0% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 

 
2.1. ábra: Az Észak Magyarországi régió és hazánk kistérségei a belföldi vendégéjszakák 

száma ill. annak fajlagos értékei szerint (2007) 

  
(a) (b) 

Forrás: A KSH kistérségi adatai alapján saját szerkesztés 
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3.1. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások eloszlása a megyékben a 
vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 

Megye Si+ Si- Sr+ Sr- Sa+ Sa- 

Budapest 55,8  25,0  82,6  

Hajdú-Bihar 12,9  14,9  2,6  

Vas 5,2  11,1   8,2 

Jász-Nagykun-Szolnok 4,6  11,1   9,5 

Csongrád 4,5  7,0   2,4 

Békés 3,6  3,0  2,8  

Pest 2,8  4,2   1,2 

Borsod-Abaúj-Zemplén 2,6  8,3   9,1 

Tolna 2,5  3,6   0,7 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1,9  3,1   1,2 

Zala 1,9   1,6 7,2  

Fejér 1,7  5,9   6,9 

Komárom-Esztergom  1,6 2,9   8,8 

Bács-Kiskun  2,2  0,4  4,2 

Nógrád  5,7  6,4  1,6 

Heves  6,3  6,3  3,0 

Baranya  9,5  9,5  4,4 

Gyır-Moson-Sopron  11,4  17,0 4,7  

Veszprém  27,4  18,8  28,8 

Somogy  35,9  40,0  9,9 

Ország összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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3.2. táblázat: Shift-share elemzés a vendégéjszakák száma szerint az Észak-magyarországi 
régió kistérségeiben (2007/2000) 

Kistérség a szállodák-
ban 

a 
panziókban 

a turista-
szállásokon 

az ifjúsági 
szállókban 

az 
üdülıházak-

ban 

a 
kempingek-

ben 

Sr 
területi 

Sa 
ágazati 

Si 
összes 

Mezıkövesdi 33843 13012 -926 13849 5843 3785 69406 -16581 52825 

Sárospataki -274 8598 0 7096 2301 9253 26974 -2468 24506 

Tokaji 14611 5573 0 295 799 -35 21243 1436 22679 

Abaúj-hegyközi 2237 9513 -5134 18052 988 -357 25298 -2972 22327 

Tiszaújvárosi -7989 2505 -5023 0 9117 7972 6582 3059 9641 

Edelényi 2120 1333 4192 0 0 137 7782 -470 7312 

Egri 33721 3873 -6050 -23731 -7459 -6944 -6590 13158 6568 

Sátoraljaújhelyi 1827 5646 2955 9932 -4557 -534 15269 -9434 5834 

Kazincbarcikai 17 -1782 3522 -1395 4603 -328 4637 -1245 3392 

Encsi 1394 1807 28 0 0 0 3229 -22 3207 

Bélapátfalvai 4709 1350 -3922 4325 -2866 -1857 1739 -496 1242 

Füzesabonyi -6254 4384 0 0 1229 1219 577 365 941 

Bátonyterenyei 0 4732 -2561 0 -121 0 2050 -2072 -22 

Hatvani -4871 2671 1510 0 0 0 -690 614 -77 

Hevesi 0 3253 0 2953 -3709 -429 2068 -2286 -218 

Szikszói 0 705 -698 0 0 0 7 -1014 -1008 

Bodrogközi 0 0 357 169 0 -2070 -1544 -978 -2523 

Balassagyarmati 173 -5690 2475 -1622 -87 -14 -4764 2239 -2525 

Rétsági 9817 -6854 -4159 0 848 -646 -993 -3230 -4224 

Szerencsi -1850 -2958 344 20 -621 -308 -5374 24 -5350 

Szécsényi 0 -4770 -377 -2912 -383 0 -8441 955 -7486 

Pásztói -2142 -407 -59 -12262 -280 0 -15149 7127 -8023 

Pétervásárai 10116 -6504 -8223 0 6382 -1124 647 -8862 -8216 

Ózdi -10614 -3492 1981 0 -385 -1405 -13916 327 -13589 

Gyöngyösi -55523 2037 6086 591 3204 241 -43365 16404 -26961 

Miskolci -4521 -22245 10699 137 -9438 -6507 -31875 -1318 -33192 

Salgótarjáni -20546 -16289 2983 -15498 -5407 -48 -54805 7743 -47062 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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3.3. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások eloszlása az Észak-magyarországi 
régió kistérségeiben a vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 

Kistérség Si+ Si- Sr+ Sr- Sa+ Sa- 

Mezıkövesdi 32,9%  37,0%   31,0% 

Sárospataki 15,3%  14,4%   4,6% 

Tokaji 14,1%  11,3%  2,7%  

Abaúj-hegyközi 13,9%  13,5%   5,6% 

Tiszaújvárosi 6,0%  3,5%  5,7%  

Edelényi 4,6%  4,2%   0,9% 

Egri 4,1%  0,0%  24,6%  

Sátoraljaújhelyi 3,6%  8,1%   17,7% 

Kazincbarcikai 2,1%  2,5%   2,3% 

Encsi 2,0%  1,7%   0,04% 

Bélapátfalvai 0,8%  0,9%   0,9% 

Füzesabonyi 0,6%  0,3%  0,7% 0,0% 

Bátonyterenyei  0,01% 1,1%   3,9% 

Hatvani  0,05% 0,0%  1,1%  

Hevesi  0,1% 1,1%   4,3% 

Szikszói  0,6% 0,004%   1,9% 

Bodrogközi  1,6%  0,8%  1,8% 

Balassagyarmati  1,6%  2,5% 4,2%  

Rétsági  2,6%  0,5%  6,0% 

Szerencsi  3,3%  2,9%   

Szécsényi  4,7%  4,5% 1,8%  

Pásztói  5,0%  8,1% 13,3%  

Pétervásárai  5,1%  0,0%  16,6% 

Ózdi  8,5%  7,4% 0,6%  

Gyöngyösi  16,8%  23,1% 30,7%  

Miskolci  20,7%  17,0%  2,5% 

Salgótarjáni  29,3%  29,2% 14,5%  

Régió összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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3.4. táblázat: Shift-share elemzés a külföldi vendégéjszakák száma szerint az Észak-
magyarországi régió kistérségeiben (2007/2000) 

Kistérség a szállodák-
ban 

a 
panziókban 

a turista-
szállásokon 

az ifjúsági 
szállókban 

az 
üdülıházak-

ban 

a 
kempingek-

ben 

Sr 
területi 

Sa 
ágazati 

Si 
összes 

Tiszaújvárosi 3271 1770 -298 0 5762 6998 17503 1788 19291 

Sárospataki -1044 405 0 1302 4468 5449 10581 200 10781 

Miskolci 9702 -2246 934 0 -3925 -2837 1628 6346 7974 

Tokaji 2203 387 0 -13 5 -18 2564 394 2959 

Rétsági 1449 308 0 0 -66 -37 1654 16 1671 

Kazincbarcikai -477 451 181 1408 394 58 2015 -679 1337 

Sátoraljaújhelyi 677 266 841 0 47 -155 1676 -769 907 

Edelényi 523 35 236 0 0 10 804 84 888 

Gyöngyösi -2279 910 495 82 -173 6 -959 1586 627 

Bátonyterenyei 0 614 0 0 -79 0 535 27 562 

Balassagyarmati -135 494 0 0 -2 -10 347 56 403 

Szikszói 0 255 0 0 0 0 255 2 257 

Encsi 0 164 0 0 0 0 164 41 204 

Abaúj-hegyközi 119 84 0 0 0 -104 99 -38 61 

Bodrogközi 0 0 29 8 0 -90 -53 -34 -87 

Szerencsi -550 121 0 0 -76 -6 -511 253 -258 

Hatvani -815 11 0 0 0 0 -804 170 -634 

Szécsényi 0 -933 50 0 -85 0 -968 193 -775 

Füzesabonyi -1365 158 0 0 -8 56 -1159 326 -833 

Bélapátfalvai 120 -428 -37 190 -151 -520 -827 -285 -1112 

Hevesi 0 22 0 0 -794 -357 -1129 -22 -1151 

Pásztói -877 113 0 -671 -18 0 -1452 14 -1439 

Pétervásárai -1787 39 -28 0 0 -89 -1866 196 -1670 

Ózdi -1192 -163 67 0 0 -741 -2029 8 -2021 

Salgótarjáni -2692 -1435 402 -32 0 49 -3708 871 -2837 

Mezıkövesdi 292 -2091 -715 12 -1713 -3174 -7389 -2937 -10326 

Egri -5144 688 -2157 -2286 -3584 -4486 -16969 -7809 -24778 

Mezıcsáti - - - - - - - - - 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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3.5. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások eloszlása az Észak-magyarországi 
régió kistérségeiben a külföldi vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 

Kistérség Si+ Si- Sr+ Sr- Sa+ Sa- 

Tiszaújvárosi 40,3%  44,0%  14,2%  

Sárospataki 22,5%  26,6%  1,6%  

Miskolci 16,6%  4,1%  50,5%  

Tokaji 6,2%  6,4%  3,1%  

Rétsági 3,5%  4,2%  0,1%  

Kazincbarcikai 2,8%  5,1%   5,4% 

Sátoraljaújhelyi 1,9%  4,2%   6,1% 

Edelényi 1,9%  2,0%  0,7%  

Gyöngyösi 1,3%  0,0% 2,4% 12,6%  

Bátonyterenyei 1,2%  1,3%  0,2%  

Balassagyarmati 0,8%  0,9%  0,4%  

Szikszói 0,5%  0,6%    

Encsi 0,4%  0,4%  0,3%  

Abaúj-hegyközi 0,1%  0,2%   0,3% 

Bodrogközi  0,2% 0,0% 0,1%  0,3% 

Szerencsi  0,5% 0,0% 1,3% 2,0% 0,0% 

Hatvani  1,3% 0,0% 2,0% 1,4% 0,0% 

Szécsényi  1,6% 0,0% 2,4% 1,5% 0,0% 

Füzesabonyi  1,7% 0,0% 2,9% 2,6% 0,0% 

Bélapátfalvai  2,3% 0,0% 2,1%  2,3% 

Hevesi  2,4% 0,0% 2,8%  0,2% 

Pásztói  3,0% 0,0% 3,6% 0,1%  

Pétervásárai  3,5% 0,0% 4,7% 1,6%  

Ózdi  4,2% 0,0% 5,1% 0,1%  

Salgótarjáni  5,9% 0,0% 9,3% 6,9%  

Mezıkövesdi  21,5% 0,0% 18,6% 0,0% 23,4% 

Egri  51,7% 0,0% 42,6% 0,0% 62,1% 

Mezıcsáti       

Régió összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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3.6. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások eloszlása a megyékben a belföldi 
vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 

Megye Si+ Si- Sr+ Sr- Sa+ Sa- 

Zala 32,3%  27,1%  18,2%  

Hajdú-Bihar 29,0%  24,6%  15,7%  

Veszprém 15,9%  15,7%  1,8%  

Jász-Nagykun-Szolnok 7,3%  9,7%   6,8% 

Tolna 4,0%  4,4%   0,8% 

Békés 4,0%  0,0%  12,7%  

Fejér 2,5%  5,5%  0,0% 9,2% 

Somogy 2,1%  0,2%  5,9%  

Vas 1,9%  5,8%   11,6% 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 0,9%  2,1%   3,4% 

Csongrád  0,1% 2,0%   6,3% 

Bács-Kiskun  2,5%  0,8%  5,6% 

Pest  3,1%  1,0%  6,7% 

Borsod-Abaúj-Zemplén  3,8% 3,1%   21,3% 

Komárom-Esztergom  4,0%  0,7%  10,5% 

Baranya  5,8%  2,2%  11,2% 

Heves  11,4%  12,0% 1,1%  

Nógrád  12,5%  10,6%  6,4% 

Budapest  19,4%  29,7% 30,4%  

Gyır-Moson-Sopron  37,4%  42,9% 14,2%  

Ország összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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3.7. táblázat: Shift-share elemzés a belföldi vendégéjszakák száma szerint az Észak-
magyarországi régió kistérségeiben (2007/2000) 

Kistérség a szállodák-
ban 

a 
panziókban 

a turista-
szállásokon 

az ifjúsági 
szállókban 

az 
üdülıházak-

ban 

a 
kempingekben 

Sr 
területi 

Sa 
ágazati 

Si 
összes 

Mezıkövesdi 33424 15336 82 13837 6536 7307 76522 -9245 67276 

Egri 47818 4128 8709 -14843 -4358 -1341 40114 14099 54213 

Abaúj-hegyközi 1884 9413 -6196 18052 988 -279 23862 -2519 21343 

Tokaji 12860 5256 0 -33 794 -14 18863 1211 20074 

Sárospataki 974 8139 0 5794 -1698 4004 17213 -4109 13104 

Edelényi 1420 1271 3608 0 0 127 6426 -431 5995 

Encsi 1394 1727 28 0 0 0 3149 -54 3095 

Sátoraljaújhelyi 772 5297 -378 9548 -4382 -418 10439 -8354 2085 

Füzesabonyi -4868 4254 0 0 1254 1066 1705 62 1767 

Kazincbarcikai 961 -2377 3248 -3972 4277 -428 1709 -34 1675 

Hevesi 0 3241 0 2953 -2937 -316 2942 -2038 903 

Hatvani -4111 2669 1510 0 0 0 68 472 539 

Bélapátfalvai 3291 1543 -4658 3236 -2501 -1553 -642 19 -622 

Bátonyterenyei 0 4037 -3172 0 -25 0 839 -2098 -1259 

Szikszói 0 449 -1033 0 0 0 -584 -911 -1495 

Bodrogközi 0 0 328 161 0 -2463 -1974 -632 -2606 

Balassagyarmati 247 -6344 2475 -2374 -79 -8 -6083 2348 -3735 

Szerencsi -1263 -3116 344 20 -536 -450 -5001 -340 -5341 

Szécsényi 0 -3667 -653 -3597 -291 0 -8209 1119 -7090 

Pásztói -1379 -572 -167 -11945 -257 0 -14319 7211 -7107 

Tiszaújvárosi -9583 809 -4768 0 3355 974 -9213 1803 -7410 

Rétsági 8365 -7539 -4842 0 997 -821 -3840 -3794 -7634 

Pétervásárai 11368 -6930 -11476 0 6382 -1240 -1896 -8152 -10048 

Ózdi -9466 -3462 1873 0 -372 -496 -11923 594 -11329 

Gyöngyösi -62253 1130 5325 509 3795 105 -51389 14439 -36950 

Miskolci -13246 -19642 7232 137 -5875 -3627 -35021 -7156 -42177 

Salgótarjáni -18608 -15049 2581 -17485 -5066 -129 -53756 6492 -47264 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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3.8. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások eloszlása az Észak-magyarországi 
régió kistérségeiben a belföldi vendégéjszakák száma szerint (2007/2000) 

Kistérség Si+ Si- Sr+ Sr- Sa+ Sa- 

Mezıkövesdi 35,0%  37,5%   18,5% 

Egri 28,2%  19,7%  28,3%  

Abaúj-hegyközi 11,1%  11,7%   5,1% 

Tokaji 10,5%  9,3%  2,4%  

Sárospataki 6,8%  8,4%   8,2% 

Edelényi 3,1%  3,2%   0,9% 

Encsi 1,6%  1,5%   0,1% 

Sátoraljaújhelyi 1,1%  5,1%   16,8% 

Füzesabonyi 0,9%  0,8%  0,1%  

Kazincbarcikai 0,9%  0,8%   0,1% 

Hevesi 0,5%  1,4%   4,1% 

Hatvani 0,3%  0,03%  0,9%  

Bélapátfalvai  0,3%  0,3%   

Bátonyterenyei  0,7% 0,4%   4,2% 

Szikszói  0,8%  0,3%  1,8% 

Bodrogközi  1,4%  1,0%  1,3% 

Balassagyarmati  1,9%  3,0% 4,7%  

Szerencsi  2,8%  2,5%  0,7% 

Szécsényi  3,7%  4,0% 2,2%  

Pásztói  3,7%  7,0% 14,5%  

Tiszaújvárosi  3,9%  4,5% 3,6%  

Rétsági  4,0%  1,9%  7,6% 

Pétervásárai  5,2%  0,9%  16,3% 

Ózdi  5,9%  5,8% 1,2%  

Gyöngyösi  19,2%  25,2% 29,0%  

Miskolci  22,0%  17,2%  14,4% 

Salgótarjáni  24,6%  26,4% 13,0%  

Régió összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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3.9. táblázat: Shift-share elemzés a kereskedelmi szállások férıhelyeinek száma szerint az 
Észak-magyarországi régió kistérségeiben (2007/2000) 

Kistérség a szállodák-
ban 

a 
panziókban 

a turista-
szállásokon 

az ifjúsági 
szállókban 

az 
üdülıházak-

ban 

a 
kempingekben 

Sr 
területi 

Sa 
ágazati 

Si 
összes 

Bélapátfalvai -75 156 -167 200 8 2643 2766 59 2825 

Tiszaújvárosi -67 36 -237 0 113 1250 1095 4 1099 

Tokaji 352 167 0 300 50 -91 778 -24 754 

Mezıkövesdi 406 239 -60 181 155 -447 474 276 750 

Hevesi 0 107 0 99 -192 611 625 112 736 

Sátoraljaújhelyi 78 118 59 185 -1 -46 394 -101 292 

Abaúj-hegyközi -27 221 -204 294 54 -30 308 -28 280 

Sárospataki -73 166 0 339 88 -542 -22 147 125 

Edelényi 33 28 0 0 0 40 100 -24 76 

Encsi 20 63 0 0 0 0 83 -42 41 

Szerencsi 37 55 36 0 -17 -78 33 6 38 

Szikszói 0 30 -10 0 0 0 20 -12 8 

Kazincbarcikai -41 -14 21 11 63 -105 -64 61 -4 

Pétervásárai -39 4 -110 0 129 70 55 -74 -19 

Bátonyterenyei 0 61 -48 0 -3 0 10 -42 -32 

Hatvani -83 34 20 0 0 0 -29 -6 -34 

Szécsényi 0 36 -4 -138 -6 0 -111 40 -71 

Pásztói 40 3 -5 -209 -6 0 -177 99 -78 

Bodrogközi 0 0 31 25 0 -183 -127 41 -86 

Füzesabonyi -37 99 0 0 -11 -423 -372 99 -273 

Rétsági 79 123 -209 0 41 -385 -351 44 -306 

Gyöngyösi -337 105 84 0 -105 -109 -362 3 -359 

Balassagyarmati -8 -178 55 -268 0 -58 -456 56 -400 

Ózdi -88 -14 33 0 -19 -471 -560 130 -430 

Salgótarjáni -428 -287 187 -346 -131 362 -644 -109 -753 

Egri 199 134 -456 -674 -75 -1129 -2000 409 -1591 

Miskolci 56 -1491 983 0 -136 -878 -1466 -1122 -2588 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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3.10. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások eloszlása a megyékben a 
kereskedelmi szállások férıhelyeinek száma szerint (2007/2000) 

Megye Si+ Si- Sr+ Sr- Sa+ Sa- 

Heves 15,1%  15,2%   2,3% 

Borsod-Abaúj-Zemplén 14,2%  16,6%   16,0% 

Csongrád 13,6%  14,7%   8,2% 

Jász-Nagykun-Szolnok 9,1%  11,2%   13,2% 

Budapest 9,0%  0,0% 4,6% 78,5%  

Szabolcs-Szatmár-Bereg 8,3%  9,6%   9,1% 

Zala 7,1%  6,4%  3,3%  

Fejér 6,9%  8,3%   9,0% 

Békés 6,8%  6,1%  3,3%  

Tolna 5,6%  5,3%  1,3%  

Hajdú-Bihar 2,8%  3,2%   2,5% 

Komárom-Esztergom 1,5%  3,1%   9,3% 

Vas  0,9% 0,4%   7,2% 

Nógrád  3,5%  2,9%  3,0% 

Pest  6,4%  6,7% 2,2%  

Bács-Kiskun  9,9%  8,1%  9,2% 

Baranya  11,4%  10,6%  3,1% 

Gyır-Moson-Sopron  14,1%  14,5% 4,0%  

Somogy  24,7%  25,4% 7,3%  

Veszprém  29,1%  27,1%  8,0% 

Ország összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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3.11. táblázat: „Összes”, „területi” és „ágazati” hatások eloszlása az Észak-magyarországi 
régió kistérségeiben a kereskedelmi szállások férıhelyeinek száma szerint (2007/2000) 

Kistérség Si+ Si- Sr+ Sr- Sa+ Sa- 

Bélapátfalvai 40,2%  41,0%  3,8%  

Tiszaújvárosi 15,6%  16,2%  0,3%  

Tokaji 10,7%  11,5%   1,5% 

Mezıkövesdi 10,7%  7,0%  17,9%  

Hevesi 10,5%  9,3%  7,2%  

Sátoraljaújhelyi 4,2%  5,8%   6,6% 

Abaúj-hegyközi 4,0%  4,6%   1,8% 

Sárospataki 1,8%   0,3% 9,5%  

Edelényi 1,1%  1,5%   1,6% 

Encsi 0,6%  1,2%   2,7% 

Szerencsi 0,5%  0,5%  0,4%  

Szikszói 0,1%  0,3%   0,8% 

Kazincbarcikai  0,1% 0,0% 1,0% 3,9%  

Pétervásárai  0,3% 0,8%   4,8% 

Bátonyterenyei  0,5% 0,1%   2,7% 

Hatvani  0,5%  0,4%  0,4% 

Szécsényi  1,0%  1,7% 2,6%  

Pásztói  1,1%  2,6% 6,4%  

Bodrogközi  1,2%  1,9%  -2,6% 

Füzesabonyi  3,9%  5,5% 6,4%  

Rétsági  4,4%  5,2% 2,9%  

Gyöngyösi  5,1%  5,4% 0,2%  

Balassagyarmati  5,7%  6,8% 3,6%  

Ózdi  6,1%  8,3% 8,4%  

Salgótarjáni  10,7%  9,6%  7,1% 

Egri  22,6%  29,7% 26,5%  

Miskolci  36,8%  21,8%  72,7% 

Régió összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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4.1. táblázat: Lineáris korrelációs együtthatók (2007) 
 egy lakosra jutó külföldi vendégéjszakák egy lakosra jutó belföldi vendégéjszakák egy lakosra jutó vendégéjszakák 

Indikátor MO 
település 

ÉM 
település 

MO 
kistérség 

ÉM 
kistérség 

MO 
település 

ÉM 
település 

MO 
kistérség 

ÉM 
kistérség 

MO 
település 

ÉM 
település 

MO 
kistérség 

ÉM 
kistérség 

Egy lakosra jutó vendégéjszakák száma 2007 0,69 0,19 0,96 0,61 0,92 1 0,96 0,98 1 1 1 1 
Egy lakosra jutó belföldi vendégéjszakák száma 2007 0,36 0,17 0,83 0,46 1 1 1 1 0,92 1 0,96   
Ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely 
szállásférıhelyeinek száma 2007 0,54 0,19     0,75 0,91   0,79 0,81 0,91   0,75 
Egy lakosra jutó külföldi vendégéjszakák száma 2007 1 1 1 1 0,36 0,17 0,83 0,46 0,69 0,19 0,96 0,61 
Ezer lakosra jutó étterem és cukrászda száma 2007 0,41 0,43 0,57   0,5 0,72 0,81 0,73 0,6 0,72 0,72 0,72 
Ezer lakosra jutó vendéglátóhelyek száma 2007 0,39 0,42 0,6   0,49 0,66 0,83 0,7 0,54 0,67 0,74 0,69 
Ezer lakosra jutó vállalkozások száma  a szállásadás 
vendéglátás területén 2007 0,4 0,43 0,56 0,38 0,35 0,19 0,8 0,91 0,43 0,2 0,71 0,88 
Ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma 2007 0,36 0,42 0,4 0,65 0,18 0,27 0,49 0,48 0,38 0,28 0,47 0,56 
Ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek száma 2007 0,08   0,28   0,45 0,65 0,37 0,41 0,38 0,65 0,34 0,44 
Egy lakosra jutó vízfogyasztás (m3) 2007 0,26 0,32 0,25 0,63 0,28 0,42 0,29 0,44 0,32 0,48 0,28 0,52 
Egy lakosra jutó önkormányzati adó (ezer Ft) 2004 0,32   0,38 0,7 0,18   0,37   0,27   0,39   
Ezer lakosra jutó telefonvonalak száma 2007 0,17 0,21 0,24   0,26 0,51 0,41 0,61 0,27 0,51 0,36 0,62 
Ezer lakosra jutó épített üdülık száma 2007 0,23 0,28 0,28   0,19 0,3 0,52   0,25 0,3 0,42   
Lakások száma 2007-ben a 2001-es év arányában 0,25   0,21 0,54 0,14   0,21   0,21   0,22   
Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 2007 0,13       0,17 0,42 0,17   0,19 0,42 0,17   
Ezer lakosra jutó kölcsönzık száma 2007 0,19   0,38 0,47 0,13   0,53   0,18   0,48   
Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 2007 0,19 0,19 0,24 0,44 0,13   0,26   0,18   0,26   
2007-ben épített lakások száma az összes lakásszámhoz 
képest 0,11       0,08   0,2   0,11   0,17   
Egy lakosra jutó összes adó (ezer Ft) 2004 0,11 0,2   0,7         0,1       
Kábeltévével ellátott lakások aránya 2007 0,18   0,17 0,44         0,08       
Ezer lakosra jutó bőncselekmények száma 2005           -0,31 0,21   0,08 -0,31 0,16   
Rendszeres szociális segélyben részesítettek aránya 2007 -0,11 -0,2 -0,16   -0,14   -0,16   -0,11   -0,17   
Ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg 2007         -0,18 -0,39     -0,13 -0,39     
Ezer lakosra jutó élveszületések száma 2007 -0,08   -0,17   -0,14 -0,23 -0,29 -0,48 -0,14 -0,23 -0,24 -0,47 
Ezer lakosra jutó bőnelkövetık száma (lakóhely szerint) 
2005 -0,08 -0,17 -0,2 -0,4 -0,15 -0,22 -0,23   -0,15 -0,22 -0,28   
Egy lakosra jutó zöldterület nagysága (m2) 2006         0,23       -0,2       
Egy lakosra jutó jövedelem (ezer Ft) 2004 0,08 0,19   0,63                
Összkomfortos lakások aránya 2007 0,08     0,52                 
Forgalomba helyezett személygépkocsik aránya 2007     0,21               0,19   
Felsıfokú végzettségőek aránya 2001 0,11 0,3   0,67               0,46 
Könyvtárba beiratkozottak aránya 2007                         
Ezer lakosra jutó csecsemıhalálozások száma 2007                         
Munkanélküliek aránya 2007 -0,1                       
Ezer lakosra jutó szociális étkeztetésben részesülık száma 
2007                         
Köz-csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya 2007 0,12 0,19   -0,42     0,18       0,16   
Aktív korú népesség aránya       0,62   -0,4       -0,4     

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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4.2. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének összefoglaló adatai 
(Magyarország, 2007-es települési adatok, vendégéjszakák száma>0) 

Modell R R2 Korrigált R2 A becslés standard hibája A modell magyarázó változói* 

1 ,769a ,592 ,591 12,18883 Konstans, A 

2 ,784b ,615 ,614 11,84149 Konstans, A,B 

3 ,789c ,622 ,621 11,73962 Konstans, A,B,C 

Magyarázó változók: 
Konstans 
A: ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek száma 
B: egy lakosra jutó önkormányzati adó (Ft) 
C: lakások száma 2007-ben a 2001-es év arányában 

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
4.3. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének együtthatói (Magyarország, 

2007-es települési adatok, vendégéjszakák száma>0) 
Nem standardizált 

együtthatók 
Standardizált 
együtthatók 

Modell0 

B 
Standard 

hiba 
Béta 

t Szignifikancia. 

Konstans -26,430 6,862  -3,851 ,000 

Ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek száma ,039 ,001 ,718 29,584 ,000  

Egy lakosra jutó önkormányzati adó (Ft) ,000 ,000 ,135 5,398 ,000 

 Lakások száma 2007-ben a 2001-es év arányában 24,050 6,632 ,089 3,626 ,000 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

4.4. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének összefoglaló adatai 
(Magyarország, 2006-os települési adatok) 

Modell R R2 Korrigált R2 A becslés standard hibája A modell magyarázó változói* 

1 ,786a ,618 ,617 1,2099155E4 Konstans, A 

2 ,797b ,635 ,634 1,1824749E4 Konstans, A,B 

3 ,801c ,642 ,641 1,1721446E4 Konstans, A,B,C 

Magyarázó változók: 
Konstans 
A: ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek száma 
B: egy lakosra jutó önkormányzati adó (Ft) 
C: lakások száma 2006-ban a 2001-es év arányában 

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

4.5. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének együtthatói (Magyarország 
2006-os, települési adatok) 

Nem standardizált 
együtthatók 

Standardizált 
együtthatók 

Modell0 

B 
Standard 

hiba 
Béta 

t Szignifikancia. 

Konstans 
-

27567,546 
7460,584  -3,695 ,000 

Ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek száma 37,139 1,237 ,737 30,024 ,000 
 

Egy lakosra jutó önkormányzati adó (Ft) ,087 ,018 ,118 4,726 ,000 

 Lakások száma 2006-ban a 2001-es év arányában 25573,200 7220,771 ,087 3,542 ,000 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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4.6. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének összefoglaló adatai 
(Magyarország, 2006-os kistérségi adatok 

Modell R R2 Korrigált R2 A becslés standard hibája A modell magyarázó változói* 

1 ,872a ,761 ,760 2,9394849E3 Konstans, A 

2 ,879b ,772 ,769 2,8813341E3 Konstans, A,B 

3 ,888c ,788 ,784 2,7862459E3 Konstans, A,B,C 

Magyarázó változók: 
Konstans 
A: ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek száma  
B: ezer lakosra jutó bőncselekmények száma 
C: egy lakosra jutó önkormányzati adó (Ft) 

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

4.7. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének együtthatói (Magyarország 
2006-os kistérségi adatok) 

Nem standardizált 
együtthatók 

Standardizált 
együtthatók 

Modell0 

B 
Standard 

hiba 
Béta 

t Szignifikancia. 

Konstans 1574,973 667,542  2,359 ,020 

Ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek száma 50,138 2,293 ,868 21,866 ,000  

Ezer lakosra jutó bőncselekmények száma -81,206 20,456 -,165 -3,970 ,000 

 Egy lakosra jutó önkormányzati adó (Ft) ,064 ,018 ,148 3,480 ,001 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 
4.8. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének összefoglaló adatai (Észak-

magyarországi régió, 2006-os települési adatok) 
Modell R R2 Korrigált R2 A becslés standard hibája A modell magyarázó változói* 

1 ,777a ,604 ,601 9,3940998E3 Konstans, A 

2 ,846b ,716 ,711 7,9891394E3 Konstans, A,B 

3 ,859c ,737 ,730 7,7295681E3 Konstans, A,B,C 
Magyarázó változók: 

Konstans 
A: ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek száma 
B: ezer lakosra jutó vendéglátóhelyek száma 
C: közüzemi vízhálózatba bekötött lakások aránya 

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

4.9. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének együtthatói  
(Észak-magyarországi régió 2006-os települési adatok) 

Nem standardizált 
együtthatók 

Standardizált 
együtthatók 

Modell0 

B 
Standard 

hiba 
Béta 

t Szignifikancia. 

 Konstans -8218,375 1662,270  -4,944 ,000 

 Ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek száma 32,637 3,986 ,553 8,188 ,000 

 Ezer lakosra jutó jutó vendéglátóhelyek száma 662,731 123,906 ,369 5,349 ,000 

 Közüzemi vízhálózatba bekötött lakások aránya 7,256 2,528 ,153 2,870 ,005 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
  

4.10. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének összefoglaló adatai 
(Észak-magyarországi régió, 2006-os kistérségi adatok, 0-nál nagyobb vendégforgalom) 

Modell R R2 Korrigált R2 A becslés standard hibája A modell magyarázó változói* 

1 ,915a ,837 ,831 541,2930676 Konstans, A 

2 ,935b ,874 ,863 485,8348461 Konstans, A,B 

Magyarázó változók: 
Konstans 
A: ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek száma 
B: ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg 

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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4.11. táblázat: A vendégforgalom lineáris regressziós modelljének együtthatói  
(Észak-magyarországi régió, 2006-os kistérségi adatok, 0-nál nagyobb vendégforgalom) 

Nem standardizált 
együtthatók 

Standardizált 
együtthatók 

Modell0 

B 
Standard 

hiba 
Béta 

t Szignifikancia. 

 Konstans -50,304 156,440  -,322 ,750 

 Ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek száma 39,828 3,515 ,915 11,332 ,000 

 Ezer lakosra jutó jutó vándorlási egyenleg 178,387 164,777  1,083 ,290 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

4.12. táblázat: A fıkomponens elemzés számítási eredményei - Communalities 
 Initial Extraction 

Egy lakosra jutó jövedelem (ezer Ft) 1,000 ,877 

Egy lakosra jutó önkormányzati adó (ezer Ft) 1,000 ,698 

Egy lakosra jutó registrált vállalkozások száma 1,000 ,831 

Ezer lakosra jutó vállalkozások száma a szállásadás vendéglátásban 1,000 ,888 

Ezer lakosra jutó non-profit szervezetek száma 1,000 ,573 

Ezer lakosra jutó kölcsönzık száma 1,000 ,690 

Ezer lakosra jutó vendéglátóhelyek száma 1,000 ,937 

Ezer lakosra jutó étterem és cukrászda száma 1,000 ,953 

2007-ben épített lakások az összes lakás arányában 1,000 ,739 

Ezer lakosra jutó épített üdülık száma 1,000 ,551 

Összkomfortos lakások aránya 1,000 ,690 

Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 1,000 ,825 

Ezer lakosra jutó telefonvonal száma 1,000 ,604 

Ezer lakosra jutó kábeltévével ellátott lakások száma 1,000 ,690 

Felsıfokú végzettséggel rendelkezık aránya 1,000 ,833 

Ezer lakosra jutó élveszületések száma 1,000 ,793 

Ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg 1,000 ,854 

Ezer lakosra jutó kereskedelmi férıhelyek száma 1,000 ,821 

Ezer lakosra jutó rendszeres segélyben részesülık száma 1,000 ,854 

Ezer lakosra jutó bőncselekmények száma 1,000 ,695 

Ezer lakosra jutó bőnelkövetık száma 1,000 ,734 

Egy lakosra jutó vízfogyasztás (m3) 1,000 ,593 

Aktív korú népesség aránya 1,000 ,611 

Munkanélküliek aránya (az aktív korú népesség %-ában) 1,000 ,879 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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4.13. táblázat: Magyarország kistérségeire elkészített fıkomponens elemzés eredményei 
Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 10,117 42,154 42,154 10,117 42,154 42,154 7,180 29,915 29,915 

2 4,479 18,662 60,816 4,479 18,662 60,816 6,051 25,214 55,129 

3 1,919 7,996 68,812 1,919 7,996 68,812 2,636 10,982 66,111 

4 1,697 7,072 75,885 1,697 7,072 75,885 2,346 9,774 75,885 

5 ,864 3,602 79,487       

6 ,769 3,203 82,690       

7 ,708 2,950 85,639       

8 ,486 2,023 87,663       

9 ,453 1,887 89,550       

10 ,357 1,487 91,037       

11 ,327 1,361 92,398       

12 ,309 1,288 93,686       

13 ,281 1,172 94,857       

14 ,237 ,989 95,846       

15 ,206 ,858 96,704       

16 ,182 ,758 97,463       

17 ,171 ,712 98,175       

18 ,138 ,573 98,748       

19 ,108 ,451 99,200       

20 ,077 ,321 99,521       

21 ,052 ,217 99,738       

22 ,035 ,145 99,882       

23 ,017 ,069 99,951       

24 ,012 ,049 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis.       

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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4.14. táblázat: A fıkomponens elemzés számítási eredményei - Komponens-mátrix 

 Komponens 

 1 2 3 4 

Egy lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma ,899    

Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma ,851    

Egy lakosra jutó önkormányzati adó (ezer Ft) ,782    

Egy lakosra jutó jövedelem (ezer Ft) ,781    

Felsıfokú végzettséggel rendelkezık aránya ,764    

Munkanélküliek aránya (az aktív korú népesség %-ában) -,755    

Ezer lakosra jutó telefonvonal száma ,754    

Ezer lakosra jutó rendszeres segélyben részesülık száma -,745    

Egy lakosra jutó vízfogyasztás (m3) ,736    

Ezer lakosra jutó kölcsönzık száma ,689    

Összkomfortos lakások aránya ,642    

Ezer lakosra jutó kábeltévével ellátott lakások száma ,641    

Aktív korú népesség aránya ,641    

Ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg ,588   ,509 

Ezer lakosra jutó non-profit szervezetek száma     

Ezer lakosra jutó vállalkozások száma a szállásadás vendéglátásban ,550 ,760   

Ezer lakosra jutó vendéglátóhelyek száma ,606 ,753   

Ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg ,517 ,736   

Ezer lakosra jutó kereskedelmi férıhelyek száma ,659 ,712   

Ezer lakosra jutó épített üdülık száma  ,603   

Ezer lakosra jutó bőncselekmények száma   ,673  

Ezer lakosra jutó bőnelkövetık száma   ,672  

2007-ben épített lakások az összes lakás arányában ,533   ,664 

Ezer lakosra jutó élveszületések száma   ,514 ,629 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

4.15. táblázat: A fıkomponens elemzés számítási eredményei - Component Transformation 
Matrix 

Component Transformation Matrix 

Komponens 1 2 3 4 

1 ,767 ,534 ,289 -,208 

2 -,426 ,838 -,290 ,177 

3 ,326 -,060 -,077 ,940 

4 -,352 ,093 ,909 ,203 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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4.16. táblázat: A fıkomponens elemzés számítási eredményei - Component Score Coefficient 
Matrix 

 Komponens 

 1 2 3 4 

Egy lakosra jutó jövedelem (ezer Ft) ,158 -,061 -,044 -,006 

Egy lakosra jutó önkormányzati adó (ezer Ft) ,136 ,011 -,052 ,088 

Egy lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma ,075 ,065 ,017 ,039 

Ezer lakosra jutó vállalkozások száma a szállásadás vendéglátásban -,054 ,177 ,001 -,004 

Ezer lakosra jutó non-profit szervezetek száma ,147 ,042 -,252 ,062 

Ezer lakosra jutó kölcsönzık száma -,004 ,124 ,054 ,052 

Ezer lakosra jutó vendéglátóhelyek száma -,037 ,175 -,017 ,003 

Ezer lakosra jutó étterem és cukrászda száma -,046 ,175 ,033 ,013 

2007-ben épített lakások az összes lakás arányában -,084 ,042 ,378 ,070 

Ezer lakosra jutó épített üdülık száma -,094 ,146 ,053 -,069 

Összkomfortos lakások aránya ,149 -,065 -,005 ,069 

Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma ,025 ,018 ,143 -,069 

Ezer lakosra jutó telefonvonal száma ,086 ,047 -,073 -,020 

Ezer lakosra jutó kábeltévével ellátott lakások száma ,187 -,054 -,169 ,012 

Felsıfokú végzettséggel rendelkezık aránya ,182 -,030 -,059 ,149 

Ezer lakosra jutó élveszületések száma -,031 -,048 ,330 ,320 

Ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg -,040 -,026 ,326 -,042 

Ezer lakosra jutó kereskedelmi férıhelyek száma -,058 ,171 ,002 -,018 

Ezer lakosra jutó rendszeres segélyben részesülık száma -,028 ,018 -,048 ,230 

Ezer lakosra jutó bőncselekmények száma ,112 ,053 -,014 ,336 

Ezer lakosra jutó bőnelkövetık száma ,038 -,013 ,012 ,359 

Egy lakosra jutó vízfogyasztás (m3) ,016 ,034 ,137 -,012 

Aktív korú népesség aránya ,114 -,054 -,003 -,028 

Munkanélküliek aránya (az aktív korú népesség %-ában) -,044 ,034 -,064 ,194 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
 Component Scores. 

 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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4.17. táblázat: Az Észak-magyarországi régió kistérségei az országos rangsorban a faktorok 
sajátértékei alapján 

Gazdasági aktivitási 

faktor 

Turisztikai kínálati 

faktor 

Térségi attraktivitási 

faktor 

Térségi szociális 

helyzet faktor 

145 Abaúj-hegyközi -1,05 23 Abaúj-hegyközi 0,23 136 Abaúj-hegyközi -0,67 168 Abaúj-hegyközi 3,19 

60 Balassagyarmati 0,29 141 Balassagyarmati -0,47 154 Balassagyarmati -0,93 87 Balassagyarmati -0,12 

129 Bátonyterenyei -0,82 108 Bátonyterenyei -0,34 126 Bátonyterenyei -0,55 140 Bátonyterenyei 0,91 

141 Bélapátfalvai -1,02 14 Bélapátfalvai 0,57 146 Bélapátfalvai -0,8 45 Bélapátfalvai -0,7 

168 Bodrogközi -1,71 100 Bodrogközi -0,3 98 Bodrogközi -0,33 159 Bodrogközi 1,93 

146 Edelényi -1,06 156 Edelényi -0,59 129 Edelényi -0,58 158 Edelényi 1,8 

4 Egri 2,17 22 Egri 0,23 145 Egri -0,79 142 Egri 0,99 

161 Encsi -1,29 120 Encsi -0,39 63 Encsi 0,07 163 Encsi 2,01 

134 Füzesabonyi -0,91 36 Füzesabonyi 0,12 57 Füzesabonyi 0,14 134 Füzesabonyi 0,81 

48 Gyöngyösi 0,57 66 Gyöngyösi -0,13 106 Gyöngyösi -0,37 63 Gyöngyösi -0,44 

72 Hatvani 0,01 132 Hatvani -0,43 66 Hatvani 0,01 34 Hatvani -0,81 

165 Hevesi -1,48 44 Hevesi -0,01 42 Hevesi 0,35 151 Hevesi 1,35 

47 Kazincbarcikai 0,57 153 Kazincbarcikai -0,56 161 Kazincbarcikai -1,28 116 Kazincbarcikai 0,45 

163 Mezıcsáti -1,38 96 Mezıcsáti -0,27 97 Mezıcsáti -0,33 152 Mezıcsáti 1,42 

110 Mezıkövesdi -0,53 27 Mezıkövesdi 0,21 101 Mezıkövesdi -0,35 67 Mezıkövesdi -0,4 

19 Miskolci 1,27 106 Miskolci -0,33 134 Miskolci -0,63 156 Miskolci 1,62 

109 Ózdi -0,5 151 Ózdi -0,56 121 Ózdi -0,51 167 Ózdi 2,56 

114 Pásztói -0,58 133 Pásztói -0,44 100 Pásztói -0,34 58 Pásztói -0,55 

138 Pétervásárai -0,99 18 Pétervásárai 0,44 151 Pétervásárai -0,85 95 Pétervásárai 0,04 

94 Rétsági -0,36 35 Rétsági 0,13 104 Rétsági -0,36 14 Rétsági -1,23 

42 Salgótarjáni 0,63 97 Salgótarjáni -0,29 165 Salgótarjáni -1,56 141 Salgótarjáni 0,95 

67 Sárospataki 0,1 79 Sárospataki -0,17 159 Sárospataki -1,16 113 Sárospataki 0,37 

56 Sátoraljaújhelyi 0,39 29 Sátoraljaújhelyi 0,17 168 Sátoraljaújhelyi -1,74 128 Sátoraljaújhelyi 0,71 

111 Szécsényi -0,53 72 Szécsényi -0,16 139 Szécsényi -0,72 150 Szécsényi 1,31 

131 Szerencsi -0,88 125 Szerencsi -0,41 87 Szerencsi -0,22 143 Szerencsi 1 

159 Szikszói -1,26 129 Szikszói -0,42 95 Szikszói -0,29 148 Szikszói 1,21 

22 Tiszaújvárosi 1,25 158 Tiszaújvárosi -0,63 112 Tiszaújvárosi -0,4 108 Tiszaújvárosi 0,29 

87 Tokaji -0,26 12 Tokaji 0,78 166 Tokaji -1,68 135 Tokaji 0,83 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

4.18. táblázat: A fıkomponens elemzés számítási eredményei - Component Score Covariance 
Matrix 

Komponens 1 2 3 4 

1 1,000 ,000 ,000 ,000 

2 ,000 1,000 ,000 ,000 

3 ,000 ,000 1,000 ,000 

4 ,000 ,000 ,000 1,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.   
 Component Scores.  

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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4.1. ábra: A leghátrányosabb helyzető kistérségek 

 
Forrás: www.nfu.hu, 311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendelet 

 
4.19. táblázat: A vendégéjszakák maximális számát leíró egyváltozós regressziós modell 

összefoglaló adatai hazánkban 
Függı változó: lnVendégéjszakák száma 

Modell összefoglaló adatai Becsült paraméterek 
Egyenlet típusa 

R2 F-próba értéke df1 df2 Szignifikancia szint. Konstans b1 

Lineáris ,758 28,260 1 9 ,000 9,730 ,471 

Magyarázó változó: szolgáltatások száma 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

4.20. táblázat: A vendégéjszakák maximális számát leíró egyváltozós regressziós modell 
összefoglaló adatai az Észak-magyarországi régióban 

Függı változó: lnVendégéjszakák száma 

Modell összefoglaló adatai Becsült paraméterek 
Egyenlet típusa 

R2 F-próba értéke df1 df2 Szignifikancia szint. Konstans b1 

Lineáris ,603 13,662 1 9 ,005 9,119 ,264 

Magyarázó változó: szolgáltatások száma 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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4.2. ábra: Az Észak-magyarországi régió turisztikai fejlesztésének  
hosszú távú fejlesztési céljai (2000-2006) 

 
Forrás: Észak-Magyarország régió turisztikai fejlesztési koncepciója és stratégiai programja (2000-2006) 

 
4.3. ábra: Az Észak-magyarországi régió átfogó, ill. részcéljai 

 
Forrás: Észak-magyarország régió turizmusfejlesztési stratégiája 2007-13 
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4.21. táblázat: Az Észak-magyarországi régió kistérségeinek turizmusfejlesztési 
tervdokumentumokkal való ellátottsága 

Kistérség Turizmusfejlesztési tervdokumentum van/nincs 

Abaúj-hegyközi nincs 

Bodrogközi nincs 

Edelényi nincs 

Encsi van 
Kazincbarcikai van 

Mezıcsáti van 
Mezıkövesdi van 

Miskolci nincs 

Ózdi nincs 

Sárospataki van 

Sátoraljaújhelyi van 

Szerencsi van, hatályos 2006-ig 

Szikszói nincs 

Tiszaújvárosi van 

Tokaji van 

Bélapátfalvai nincs 

Egri van 

Füzesabonyi nincs 

Gyöngyösi nincs 

Hatvani nincs 

Hevesi nincs 

Pétervásárai nincs 

Balassagyarmati van 

Bátonyterenyei nincs 

Pásztói van 1997-es 

Rétsági nincs 

Salgótarjáni nincs 

Szécsényi van 
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4.22. táblázat: Az Észak-magyarországi régió kistérségeinek turisztikai célkitőzései 

Kistérség 
A turizmus fejlesztését 

érintı dokumentum 
megnevezése 

Készítette A turizmus fejlesztésére vonatkozó célkitőzések 
A turizmus fejlesztésére 
vonatkozó célkitőzések 

számszerősítése 

Abaúj-hegyközi 
Abaúj-hegyköz statisztikai 

kistérség stratégiai és 
operatív programterve 

Bay-Logi 

• Természetjáró, viziturizmus feltételeinek 
megteremtése, 

• várak, kastélyok épített örökség többcélú 
hasznosítása, 

• vendéglátó szolgáltatások fejlesztése, 
• agrárturisztikai szolgáltatások megvalósítása, 
• komplex turisztikai programcsomag marketingterv 

készítése. 

Nincsenek meghatározva 
konkrét célindikátorok. 

Balassagyarmati 

Balassagyarmati kistérség 
agrárstruktúra és 
vidékfejlesztési 

programja. 

Ipoly-Táj 
Területfejlesztési 

Társulás 

• Turisztikai vonzerık fejlesztése, 
• falufejlesztés, 
• turisztikai marketingtevékenység támogatása. 

• 3 éven belül 30db új 
szálláshely létesül, 

• nı az eltöltött 
vendégéjszakák száma. 

Balassagyarmati 

Balassagyarmat és 
kistérsége turisztikai 

fejlesztési koncepciója 
stratégia 

GKIeNET 
Internetkutató és 
Tanácsadó Kft. 

• A stratégia rövid távú céljai (2006-2007): 
• a térségbe érkezı belföldi turisták 

számának és tartózkodási idejének 
növelése. 

• A stratégia középtávú céljai (2007-2013): 
• a térségbe érkezı belföldi turisták 

számának és tartózkodási idejének 
növelése. 

• a térségbe érkezık költési 
hajlandóságának növelése. 

• az átutazó forgalom megállítása, illetve 
szlovák, cseh és lengyel vendégek 
megcélzása. 

• A stratégia hosszú távú céljai (2014-2020): 
• magasabb költési hajlandóságú vendégek 

megcélzása az egész térségben, 
• városi turizmus kifejlesztése, 
• külföldi  turisták megcélzása: holland, 

német ökoturisták, 
• Budapestre érkezı, Hollókıre látogató 

városi turisták. 

Nincsenek meghatározva 
konkrét célindikátorok. 

Bátonyterenyei 

A bátonyterenyei kistérség 
felzárkóztatási fejlesztési 

programja. 
I. rész stratégia 

Városfejlesztés Rt. 

• Az építészeti örökség hasznosítása az 
idegenforgalom fejlesztése érdekében, 

• az idegenforgalom fejlesztése a kulturális és 
természeti örökség valorizálásával, 

• idegenforgalmi fejlesztések megvalósítása, 
• kereskedelem, szolgáltatás és vendéglátás 

fejlesztése a falvakban, 
• az idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztése, 
• az idegenforgalom és a kistérségben eltöltött 

vendégéjszakák számának növelése. 

Nincsenek meghatározva 
konkrét célindikátorok. 

Bátonyterenyei 

A bátonyterenyei kistérség 
felzárkóztatási fejlesztési 

programja. 
II. rész operatív fejlesztési 

program 

Városfejlesztés Rt. 

• Imázs-építés és marketing, 
• az idegenforgalmi vonzerık fejlesztése: 

• az idegenforgalmi vonzerıt képezı 
természeti környezetet, illetve építészeti 
örökséget magukba foglaló 
településrészek komplex fejlesztése, 

• a kistérség építészeti örökségének részét 
képezı épületek rehabilitációja, 

• az idegenforgalomhoz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak, 

• rekreációs tevékenységeknek helyt adó 
létesítmények, épületek építése, 

• programok, animáció. 

Nincsenek meghatározva 
konkrét célindikátorok. 

Bélapátfalvai 
Bélapátfalva és kistérsége 

gazdaságfejlesztési 
programja 

 

• A fenntartható turizmus feltételrendszerének 
kialakítása a kistérségben, 

• a kistérségi turizmus versenyképességének 
fokozása. 

• új munkavállalók száma 
500-600 fıt, 

• szezonban ezen túl további 
200-300 fı. 

Bodrogközi 

Bodrogköz-hegyköz 
kistérség felzárkóztatási 
fejlesztési programja - 

operatív program 

Excellence Rt. 

• Turisztikai programcsomagok kialakítása, 
• szállásfeltételek javítása, 
• vendéglátás fogadókapacitásainak és minıségének 

javítása, 
• kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, 
• szervezeti háttér megerısítése, 
• marketing tevékenység fejlesztése, 
• települési- és tájkörnyezet javítása. 

A célindikátorok nincsenek 
számszerősítve. 
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4.22. táblázat folytatása 

Kistérség 
A turizmus fejlesztését 

érintı dokumentum 
megnevezése 

Készítette A turizmus fejlesztésére vonatkozó célkitőzések 
A turizmus fejlesztésére 
vonatkozó célkitőzések 

számszerősítése 

Edelényi 
Az Edelényi Kistérség 
Komplex Fejlesztési 

Stratégiája 

B.-A.-Z. Megyei 
Fejlesztési 
Ügynökség 

• Turisztika és idegenforgalom fejlesztése 
• Turisztikai szálláshelyek, 

vendéglátóhelyek számának növelése 
• Vendéglátó szolgáltatások körének 

bıvítése, minıségének fejlesztése 
• Helyi beszállítók bevonása, aktivizálása 
• Határon átnyúló közös turisztikai, 

kulturális fejlesztések 
• Turisztikai, kulturális programcsomagok, 

programajánlók készítése 
• Tematikus turizmus tervezése, 

feltételeinek megteremtése 
• Turisztikai marketingterv készítése 
• Szállásadók, vendéglátók, szolgáltatók 

szakirányú képzése 
• Turisztikai információs rendszer 

bıvítése, kistérségi hálózat mőködtetése. 

A célindikátorok nincsenek 
számszerősítve 

Egri 

Eger Körzete Kistérség 
településeinek 

Idegenforgalmi Stratégiája 
és Programja 

Horwath 
Consulting 

• Térségi összefogással nemzetközi vonzerıvé válni, 
• minden kínálati elem egy minıségi vonzerı-

kategóriával való elıbbre léptetése, 
• tudatos és erıs együttmőködések létrehozása 

kistérségi és kisrégiós szinteken (kiemelten: 
Bélapátfalvi Térség)/valamennyi stratégiai 
fejlesztési területen, 

• magas költési szintő, igényes célcsoportok 
megnyerése, 

• húzóprojektek létrehozása, amelyekre 
rákapcsolódhatnak más szolgáltatók, amelyek 
mintául szolgálhatnak. 

• A vendégérkezések száma 
2010-ig érje el a 200.000-t, 

• a vendégéjszakák száma 
érje el 2010-re a 600.000-
et, 

• az átlagos tartózkodási idı 
a kereskedelmi 
szálláshelyek esetében 
emelkedjen 3,0 éjszakára, 

• az idegenforgalmi 
adóbevételek összege érje 
el a 200 millió forintot, 

• a turisztikai beruházások 
értéke érje el a 10 milliárd 
forintot az egerszalóki 
fejlesztésen felül, 

• a turizmushoz közvetlenül 
kapcsolódó 500 új 
munkahely teremtése az 
egerszalóki fejlesztésen 
kívül. 

Encsi 

Az Encsi Kistérség  
Komplex Fejlesztési 
Programja Fejlesztési 

Stratégia 

Abaúji 
Területfejlesztési 
Önkormányzati 

Szövetség 

• Turisztikai szálláshelyek, vendéglátóhelyek 
számának növelése, 

• vendéglátó szolgáltatások körének bıvítése, 
minıségének fejlesztése, 

• helyi lakosság bevonása, aktivizálása a turizmus 
fejlesztése érdekében, 

• határon átnyúló közös turisztikai, kulturális 
fejlesztések, 

• turisztikai, kulturális programcsomagok, 
programajánlók készítése, 

• tematikus turizmus tervezése, feltételeinek 
megteremtése, 

• turisztikai marketingterv készítése, 
• szállásadók, vendéglátók, szolgáltatók szakirányú 

képzése, 
• turisztikai információs rendszer bıvítése, kistérségi 

hálózat mőködtetése. 

A célindikátorok nincsenek 
számszerősítve 

(megegyezik az Edelényi 
kistérséggel). 

Füzesabonyi 
A Füzesabonyi kistérség 

stratégiai programja 
 

• Idegenforgalom, turisztika, falusi turizmus, 
borturizmus, hobbi turizmus fejlesztése: 

• idegenforgalmi, turisztikai marketing 
alkalmazása, 

• szálláshelyek bıvítése, 
• rendezvények tartása, 
• bemutatók és vásárok tartása, 
• borversenyek szervezése, 
• kiadványok, lapok fenntartása, készítése, 
• vízi-turizmus feltételeinek kialakítása, 

megépítése, 
• a térség legfıbb turisztikai adottságaihoz 

illeszkedı kínálat fejlesztése, 
• kistérségi wellness kínálat erısítése, 
• turisztikai marketing hatékonyságának 

erısítése, 
• gasztronómia-méhészet-idegenforgalom 

összekapcsolása, 
• extrémsport turizmus összekapcsolása a 

borturizmussal. 

Nincsenek meghatározva 
konkrét célindikátorok. 
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4.22. táblázat folytatása 

Kistérség 
A turizmus fejlesztését 

érintı dokumentum 
megnevezése 

Készítette A turizmus fejlesztésére vonatkozó célkitőzések 
A turizmus fejlesztésére 
vonatkozó célkitőzések 

számszerősítése 

Gyöngyösi 

Gyöngyös Statisztikai 
Kistérség 

Vidékfejlesztési 
Operatív Programja 

Gyöngyös Körzete 
Kistérségi 

Területfejlesztési 
Társulás 

• Turisztikai adottságok szervezettebb kihasználása: 
• az öko-, bor-, gasztronómiai-, sport-, 

vízi-, lovas-, vadász- és 
kerékpárturizmushoz kapcsolódó 
szálláshelyek fejlesztése, 

• a konferencia- és vallási turizmus 
feltételrendszerei, megteremtése, 

• az öko-, bor-, gasztronómiai-, sport-, 
vízi-,  lovas-, vadász- és 
kerékpárturizmushoz kapcsolódó 
infrastrukturális feltételek javítása, 

• az erdei utak, pihenık, és parkolók 
magas szintő fenntartása, 

• erdei kisvasút több lépcsıs fejlesztése, 
• téli sportok infrastruktúrájának további 

fejlesztése. 
• Turisztikai infrastruktúra fejlesztése: 

• erdei kisvasút többlépcsıs fejlesztése, 
• úthálózat fejlesztése, 
• feltáró és összekötı utak kiépítése, 
• erdei utak pihenıhelyek korszerősítése, 
• téli sportok infrastruktúrájának további 

fejlesztése. 

A célindikátorok nincsenek 
számszerősítve. 

Hatvani 

„A kistérség elızetes, 
vázlatos stratégiai 
fejlesztési irányai, 
melyek a projekt 

javaslatokat 
megalapozzák” 

Hatvan Körzete 
Kistérségi 

Többcélú Társulás 

• Településkép javítása, 
• erdei iskolahálózat kialakítása. 

A célindikátorok nincsenek 
számszerősítve. 

Hevesi  

A Hevesi kistérség 
integrált területfejlesztési, 

vidékfejlesztési és 
környezetgazdálkodási 

programja 

VÁTI Kht. Térségi 
Tervezési 

Iroda 

• Térség adottságaihoz alkalmazkodó sajátos 
idegenforgalmi struktúra kialakítása 

• együttmőködésen alapuló, a turisztikai 
arculattal harmonizáló termékcsomagok 
kialakítása, 

• az idegenforgalmi infrastruktúra 
kiépítése, 

• szelíd- és ökoturizmus fejlesztése. 

A célindikátorok nincsenek 
számszerősítve. 

Kazincbarcikai Térségfejlesztési 
Koncepció 

Aventis Consult 
Kft. 

• Térség adottságaihoz alkalmazkodó sajátos 
idegenforgalmi struktúra kialakítása 

• együttmőködésen alapuló, a turisztikai 
arculattal harmonizáló termékcsomagok 
kialakítása, 

• az idegenforgalmi infrastruktúra 
kiépítése, 

• szelíd- és ökoturizmus fejlesztése. 
• 200 fıre minıségi falusi szálláshelyek kialakítása, 
• erdei iskola és azok oktatási programjának 

kifejlesztése és piaci bevezetése 
• 4-5 falusi agroturisztikai ill. kézmőves bemutató- és 

árusítóhely kialakítása, 
• a természeti értékeket, hagyományos gazdálkodást 

bemutató útvonalak és a csatlakozó pihenıhelyek 
kiépítése, 

• térségi kínálat és a határon túli területek kínálatának 
összekapcsolását lehetıvé tevı közös információs 
rendszer és marketing stratégia kialakítása, 

• vendégfogadók, szolgáltatók együttmőködésének és 
szakmai felkészülésének és továbbképzésének 
szervezése. 

• 20-25 falusi szálláshely, 
• 2 erdei iskola, 
• 2-3 étterem, 
• 10-12 bemutatóhely, 
• 15-20 falusi bemutatóhely, 
• 5-6 bemutató útvonal, 
• 4-5 rekonstruált korabeli 

falusi intézmény, 
• 100 felkészített turisztikai 

szolgáltató, 
• komplett turisztikai 

kiadvány. 

Mezıcsáti 

„Új kistérségünk 
megalapozott jövıjéért” 

kistérségi fejlesztési 
program 

koncepció 

TMB Hungary Kft. 

• Az idegenforgalom keretfeltételeinek fejlesztése, 
• idegenforgalmi ágazatok fejlesztése, 
• programszervezés, 
• településkép idegenforgalmi szempontú fejlesztése, 
•  turizmus integrált, hálózat alapú fejlesztése. 

Nincsenek meghatározva 
konkrét célindikátorok. 

Mezıkövesdi 
A Dél-borsodi kistérség 

vidékfejlesztési stratégiai 
programja 

Dél-Borsodi 
Regionális 

Fejlesztési Társulás 

• A térségi turisztikai kínálat megteremtése 
• térségi együttmőködés kialakítása, 
• a turisztikai kínálat bıvítése, a fogadási 

feltételek javítása, turisztikai 
beruházások. 

Csak részben vannak 
meghatározva konkrét 

célindikátorok (1db: Térségi 
kínálat megvalósításában 

érintett szereplık száma 20 
fı 2 éven belül) 

Miskolci Fejlesztési Koncepció 
(2007-2013) 

HBH 
Euroconsulting 

Kft., 
RPE Regionális 

Projekt Elıkészítı 
Iroda Kht. 

• A turizmus integrált, hálózat alapú fejlesztése 
Csak vázlatos célkitőzések. 
Nincsenek meghatározva 
konkrét célindikátorok. 

Ózdi 
Az ózd-putnok-észak-

hevesi vállalkozási övezet 
fejlesztési programja 

MEGAKOM 
Stratégiai 

Tanácsadó Iroda 

• Turisztikai vonzerık infrastruktúrájának fejlesztése, 
• turisztikai szolgáltatások infrastruktúrájának 

fejlesztése, 
• aktív turizmus feltételeinek javítása, 
• turisztikai marketing. 

Nincsenek meghatározva 
konkrét célindikátorok. 
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4.22. táblázat folytatása 

Kistérség 
A turizmus fejlesztését 

érintı dokumentum 
megnevezése 

Készítette A turizmus fejlesztésére vonatkozó célkitőzések 
A turizmus fejlesztésére 
vonatkozó célkitőzések 

számszerősítése 

Pásztói 
Pásztói Kistérség 

Fejlesztési Programja 
Terra Studio Kft. 

• A kistérség turisztikai vonzerıinek elsısorban a 
Mátrához, Cserháthoz kötıdı fejlesztése – 
tématerületek meghatározása: 

• az aktív- és gyógyturizmus térsége, 
• a falusi környezetre és a dombvidéki 

tájra épülı turizmus térsége, 
• a kastélyok, kúriák, a vadászat és a 

horgászat térsége. 
• turisztikai fogadókapacitás és háttér-infrastruktúra 

fejlesztése, 
• komplex turisztikai programcsomagok kialakítása. 

Nincsenek meghatározva 
konkrét célindikátorok. 

Pétervásárai 

Pétervására és körzete 
kistérségi területfejlesztési 

társulás kistérségi 
komplex felzárkóztatási 
fejlesztési programja –

stratégiai program 

Excellence Rt. 

• Turisztikai kínálat fejlesztése: 
• fürdık, gyógyhelyek fejlesztése, 
• öko- és természet közeli kínálati elemek 

fejlesztése, 
• palóc kultúrára alapozott 

kínálatfejlesztés, 
• várak, a kultúra tárgyi értékeinek 

megırzése, bemutathatóvá tétele. 
• Turisztikai fogadóképesség fejlesztése: 

• szállásférıhely-kínálat fejlesztése, 
• vonzerıkhöz kapcsolódó szolgáltatások 

fejlesztése. 
• Szervezetfejlesztés, marketing 

• a palóc kultúrát ırzı, ápoló, bemutató 
szervezet létrehozása, 

• térségi turizmus szervezet fejlesztése, 
marketingjének erısítése. 

A célindikátorok nincsenek 
számszerősítve 

Rétsági 
A Rétsági kistérség 

területfejlesztési 
programja 

Nógrád Megyei 
Területfejlesztési 
Ügynökség Kht. 

• Termékfejlesztés, önkormányzati fejlesztés, 
• idegenforgalmi szálláshely-fejlesztés, 
• intézményfejlesztés, 
• tudásbázis-fejlesztés, partnerség. 

Nincsenek meghatározva 
konkrét célindikátorok. 

Salgótarjáni 

A Salgótarjáni Kistérség 
Komplex 

Területfejlesztési 
Programja – Stratégiai 

Program 

Terra Studio Kft 

• Idegenforgalmi adottságok felmérése, fejlesztése, az 
erıforrások védelme, 

• idegenforgalmi fogadókapacitás és készség 
fejlesztése, 

• programkínálat fejlesztése, programcsomagok 
kialakítása, marketing. 

Nincsenek meghatározva 
konkrét célindikátorok. 

Sárospataki 

A Sárospataki Kistérség 
Turizmusfejlesztési 

és Turizmusmarketing 
Programja 

Ariadne alapítvány 

• Kulturális, történelmi, vallási turizmus fejlesztése: 
• „Zempléni Történelmi Barangolások”, 
• „Zempléni Nemzetiségek Völgye”, 
• „Zempléni Vallások Völgye”. 

• Aktív turizmus fejlesztése: 
• Zempléni Vízparti Kalandok”, 
• Tavasztól télig gyalog, lovon, 

kétkeréken”, 
• „Zempléni Vadászkalandok”, 
• „Zempléni Vízparti Kalandok”, 
• „Zempléni Szafari-völgy”, 
• „Zempléni Erdei Iskolák, Tanösvények”, 

• Falusi turizmus fejlesztése: 
• „Zempléni Üdülı Falvak, Mese-házak”, 
• „Zempléni Hagyományok völgy”, 
• „Zempléni Nyílt Üzemek”, 

• Bor- és gasztronómiai turizmus fejlesztése: 
• „Zempléni Ízek völgye”, 

• Egészségturizmus fejlesztése: 
• „Zempléni Wellness-völgy”. 

• szálláshelyek: 4000 fıre 
• vendéglátóhely: 60 helyen, 

2500 fıre 
• bemutatóhelyek, 
• programhelyszínek: 110 
• jelzett turistaút: 150 km 
• kerékpárútvonal: 300 km 
• lovasbázis: 6 
• vízisport-telep: 7 
• strand, fürdıhely: 5 
• nagy rendezvényekhez 

helyszín: 8 
• tájékoztató irodák: 5 
• látogatók száma: 200 ezer 
• szállóvendég: 40 ezer 
• vendégéjszakák száma: 

120 ezer 
• külföldi vendégek aránya: 

10% 
• megyei forgalomból való 

részesedés: 10-12% 
• szálláshelyek 

kihasználtsága: 50% 

Sátoraljaújhelyi 

Kistérségi Fejlesztési 
Program 

Sátoraljaújhely térsége 
(3508. számú) 

statisztikai-tervezési 
körzet 

2004-2006. 

 

• Projekt alapú célkitőzések: 
• Sátoraljaújhely történelmi városközpont 

rehabilitációja, 
• „Virágzó Bodrogközért“ komplex 

kistérségi település rehabilitáció, 
• Zempléni Turisztikai és Sport Centrum, 
• élı hagyomány“, kézmőves mesterségek 

mőhelyei a hegyközben, 
• bodrogközi túraútvonalak kialakítása és a 

hozzákapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztése. 

• 50 új munkahely, 
• 4 bemutató-manufaktúra 

létrehozása, 
• szakmánként 5 fı képzése, 
• 2 ellátó bázis kiépítése 
• 100 új szálláshely 

létrehozása, 
• a tervezett projektek nem 

mindegyike nevesít 
indikátorokat. 
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4.22. táblázat folytatása 

Kistérség 
A turizmus fejlesztését 

érintı dokumentum 
megnevezése 

Készítette A turizmus fejlesztésére vonatkozó célkitőzések 
A turizmus fejlesztésére 
vonatkozó célkitőzések 

számszerősítése 

Szerencsi 
A 3509. számú Szerencsi 
kistérség területfejlesztési 

programja 

MEGAKOM 
Stratégiai 

Tanácsadó Iroda 

• Kistérségi turisztikai program-csomagok és 
rendezvények kialakítása: 

• Szerencsi Édeshetek hagyományának 
megteremtése, 

• borút kialakítása. 
• Turisztikai létesítmények kialakítása 

• Szerencs: a Hegyalja kapuja, 
• pincefalvak kialakítása. 

• Falusi turizmus ösztönzése. 
• Értékmegırzı turizmus fejlesztése: 

• falusi szálláshelyek létrehozása, 
• tájházak létrehozása. 

A célindikátorok nincsenek 
számszerősítve. 

Szikszói 

A Szikszói kistérség 
Integrált 

Településfejlesztési és 
Környezetgazdálkodási 

Programja I. 
2005. 

 

• Értékmegırzı turizmus fejlesztése: 
• falusi szálláshelyek létrehozása, 
• turisztikai termékek tematikus 

összekapcsolása, 
• turisztikai infrastruktúra fejlesztése. 

Nincsenek meghatározva 
konkrét célindikátorok. 

Tiszaújvárosi 
A Tiszaújvárosi kistérség 

területfejlesztési 
koncepciója 

MEGAKOM 
Stratégiai 

Tanácsadó Iroda 

• Turisztikai lehetıségek, vonzerık feltárása, 
fejlesztése, 

• turisztikai infrastruktúra kialakítása, 
fejlesztése, 

• komplex turisztikai programcsomagok 
kialakítása, promóciója. 

A dokumentum 
számszerősíti az eredmény 

és hatásindikátorok 
kiinduló, ill. célértékeit. 

• Eredmény indikátorok: 
• megvalósult turisztikai 

állapotfelmérések 
száma, 

• megvalósult holisztikus 
programcsomag, 

• szakképzésben aktívan 
résztvevık száma, 

• bányatavak 
szolgáltatási 
összetétele, 

• elkészült egyedi 
kavicsok. 

• Hatás indikátorok: 
• bányatavak 

látogatóinak száma, 
• kereskedelmi és 

magánszálláshelyek 
férıhelyeinek száma, 

• térségbe érkezı 
vendégek száma, 

• vendégek egy fıre jutó 
költése, 

• térségi 
munkanélküliségi ráta 
javulása 2008-ig, 

• szálláshelyek 
koncentrációja. 

Tokaji 
A Tokaji kistérség 

felzárkóztatási fejlesztési 
programja 

MEGAKOM 
Stratégiai 

Tanácsadó Iroda 

• Kistérségi komplex turisztikai 
programcsomagok, szolgáltatások kialakítása 

• a kistérségi turizmus humán erıforrás 
kapacitásainak fejlesztése 

• turisztikai létesítmények kialakítása 
• falusi turizmus ösztönzése, 
• összehangolt térségi marketing akciók 

megvalósítása. 

Nincsenek meghatározva 
konkrét célindikátorok 

Forrás: A kistérségi fejlesztési dokumentumok alapján saját adatgyőjtés 
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4.23. táblázat: A Hirschman-Herfindhal-féle index értékei (Magyarország kistérségei) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Vendégéjszakák 0,092 0,095 0,091 0,095 0,117 0,122 0,112 0,112 

Külföldi vendégéjszakák 0,176 0,183 0,185 0,208 0,262 0,284 0,285 0,287 

Belföldi vendégéjszakák 0,031 0,029 0,029 0,028 0,028 0,028 0,029 0,030 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

4.24. táblázat: A Hirschman-Herfindhal-féle index értékei (Észak-magyarországi régió 
kistérségei) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Vendégéjszakák 0,130 0,120 0,120 0,105 0,110 0,118 0,117 0,126 

Külföldi vendégéjszakák 0,260 0,247 0,232 0,193 0,195 0,213 0,187 0,203 

Belföldi vendégéjszakák 0,114 0,105 0,104 0,099 0,101 0,107 0,109 0,109 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

4.25. táblázat: A Hoover-index értékei (Magyarország kistérségei) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Vendégéjszakák 46,7% 46,9% 46,7% 46,2% 47,2% 47,4% 46,9% 47,2% 

Külföldi vendégéjszakák 60,6% 61,0% 61,0% 61,9% 61,9% 61,9% 60,9% 60,6% 

Belföldi vendégéjszakák 42,5% 41,7% 42,4% 41,9% 42,4% 43,2% 46,0% 46,6% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

4.26. táblázat: A Hoover-index értékei (Észak-magyarországi régió kistérségei) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Vendégéjszakák 34,5% 34,9% 35,4% 35,0% 36,8% 38,3% 38,8% 40,9% 

Külföldi vendégéjszakák 48,5% 49,4% 48,3% 46,4% 46,4% 48,1% 45,1% 47,2% 

Belföldi vendégéjszakák 32,6% 32,3% 33,9% 33,5% 35,8% 37,7% 39,2% 41,5% 

Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
 

4.4. ábra: A „Gazdasági aktivitás” és „Turisztikai kínálat” faktorok alapján készített 
klaszter-analízis dendogramja 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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4.27. táblázat: Észak-magyarországi régió kistérségei a vendégéjszakák, ill. a vendégéjszakák 
egy fıre jutó értékeinek országos rangsorában 

Kistérség 
Vendégéjszakák 

száma 
Helyezés a kistérségi 

rangsorban 
Kistérség 

Vendégéjszak
ák száma/fı 

Helyezés a 
kistérségi 

rangsorban 

Egri 393021 10 Egri 4,9553163 13 

Miskolci 268165 15 Bélapátfalvai 4,2801731 16 

Gyöngyösi 157396 23 Mezıkövesdi 3,2718809 21 

Mezıkövesdi 144447 26 Pétervásárai 2,538044 24 

Pétervásárai 58441 49 Tokaji 2,3572399 26 

Tiszaújvárosi 58379 50 Sátoraljaújhelyi 2,3488689 27 

Sárospataki 57807 51 Abaúj-hegyközi 2,3346064 28 

Bélapátfalvai 57380 52 Sárospataki 2,1569776 34 

Sátoraljaújhelyi 56798 54 Gyöngyösi 2,0462032 36 

Kazincbarcikai 48407 58 Tiszaújvárosi 1,6924393 42 

Abaúj-hegyközi 36065 62 Miskolci 0,980318 55 

Tokaji 32966 68 Rétsági 0,8603984 67 

Salgótarjáni 28958 75 Kazincbarcikai 0,7585164 75 

Rétsági 21898 92 Edelényi 0,4299945 98 

Edelényi 15669 105 Salgótarjáni 0,4285122 99 

Pásztói 13806 108 Pásztói 0,4171249 102 

Füzesabonyi 12598 114 Bátonyterenyei 0,3736087 107 

Hevesi 12460 115 Szécsényi 0,3663213 110 

Balassagyarmati 12383 116 Hevesi 0,3322844 113 

Bátonyterenyei 9734 121 Füzesabonyi 0,33123 114 

Ózdi 9703 122 Balassagyarmati 0,2928739 118 

Szerencsi 8018 126 Encsi 0,1925023 127 

Szécsényi 7318 129 Szerencsi 0,1779247 132 

Hatvani 5578 137 Ózdi 0,1281195 142 

Encsi 4755 138 Szikszói 0,1206274 146 

Szikszói 2338 151 Hatvani 0,1025236 149 

Bodrogközi 617 164 Bodrogközi 0,0323664 162 

Mezıcsáti 0 168 Mezıcsáti 0 168 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 


