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„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. 

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. 
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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.  

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 
vizsgálatára irányultak. 

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 
tervezéséhez képest. 

2007-tıl a Terület- és településfejlesztési menedzser szak hallgatóinak „Turizmus a 
területfejlesztésben”, ill. Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak „Turisztika 
gazdaságtana” c. tantárgyakat oktatok. Ugyanebben az évben az Intézet „Hálózatban 
Könnyebb” c. projektje keretében elkészült „Hálózat és klaszterszervezési 
gyakorlatok-turizmus” c. jegyzetem. 

2007-2008-ban 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. 

A területfejlesztéssel, turizmussal, területi elemzésekkel kapcsolatos kutatómunkám 
eredményeit több tantárgyam tananyagának kifejlesztéséhez is felhasználtam (pl. 
„Regionális és környezeti elemzési módszerek I.”, „Turizmus a területfejlesztésben”). 
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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 fejezetre tagolódik: 

 

Az elsı fejezetben a releváns szakirodalom segítségével összefoglalom a turizmus 
fogalmának, modelljeinek fejlıdését, ill. azok területi vonatkozásait. 

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. 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. A 
kistérségek jellemzıit összevetem a turizmus-, ill. területfejlesztési dokumentumokban 
megfogalmazott célokkal, prioritásokkal. Javaslatokat teszek azok kistérség-specifikus 
finomítására.  
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A kutatás megállapításait tézisszerően három téma köré csoportosítottam: 

• a turizmus területi diszparitásai hazánkban, 

• a turisztikai teljesítményekre (vendégforgalom, belföldi /külföldi vendégéjszakák) 
ható tényezık összefüggései, 

• a turizmusfejlesztés kistérségi jellemzıi. 

 

4.1. A TURIZMUS TERÜLETI DISZPARITÁSAI HAZÁNKBAN 

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

A turizmus gazdasági növekedésre, foglalkoztatásra, államháztartásra és fizetési 
mérlegre gyakorolt direkt és indirekt hatásának becslésére vonatkozó, legutolsó teljes 
körő tanulmány szerint az idegenforgalom hazánk GDP-jének 8,76 %-át állította elı 
2002-ben (Pál T., Rácz A., Hauksz M. 2006). 2002-tıl a vendégforgalom folyamatos 
bıvülése a bevételek növekedését jelentette, így biztosan állíthatjuk, hogy a turizmus 
fontos gazdasági ágazat (1. táblázat). 
 

1. táblázat: Vendégéjszakák száma hazánkban és az Észak-magyarországi régióban 
 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  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  17327041 18369319 18648371 18449925 18611114 18899483 19737358 19652026 20128534 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
A turisztikai forgalom, ill. bevételek azonban térben erısen koncentrálódnak. 
Településsoros vizsgálataim azt igazolják, hogy a települések 77 %-ában egyáltalán 
nincs vendégforgalom, 82,1 %-ukban egyetlen külföldi turista sem szállt meg a 
hivatalos statisztikák szerint (2. táblázat). 

A vendégforgalom fajlagos értékei alapján a településeket hat kategóriába soroltam. 
Véleményem szerint a 10 vendégéjszaka/fı feletti értékek már szélesebb körben 
érezhetı gazdasági hatásokra utalnak. 2007-ben a települések mindössze 2,8%-a 
haladta meg ezt az értéket. 

A fajlagos vendégéjszakák értékeinek vizsgálatát a kistérségek esetében is elvégeztem. 
2007-ben mindössze 7 kistérségben mértek 10 vendégéjszaka/fınél többet. A 
kistérségek 67,9 %-ára kevesebb, mint egy vendégéjszaka jutott (3. táblázat). 
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2. táblázat: Egy fıre jutó vendégéjszakák településenkénti megoszlása hazánkban (2007) 
Belföldi Külföldi Összesen  

Egy fıre 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 
 

Disszertációmban a turizmus teljesítményét a vendégforgalom (külföldi, belföldi, 
összes) indikátoraival mérem. A turizmus gazdasági hatásainak becslésére a KSH a 
turisták kiadási struktúráját elemzı kérdıíves felmérés eredményei alapján van 
lehetıségem.  

 
3. táblázat: Egy fıre jutó vendégéjszakák kistérségi megoszlása hazánkban (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 
 

A 2007-es adatok alapján egy külföldi vendégéjszakára kb. 31.000 Ft jut, amit a 
turisták a szállás és vendéglátóhelyeken elköltöttek. Fajlagosan további kb. 111.000 
Ft-ot költenek közlekedésre, üzemanyag-vásárlásra, élelmiszerre, italra, gyógyászati és 
egészség-megırzési szolgáltatásokra, kulturális, sport és egyéb turisztikai 
szolgáltatásokra, ill. egyéb szolgáltatásokra. Az elsıre irreálisan magas értékek annak 
köszönhetık, hogy az adatgyőjtés együtt kezeli a turistákat (akik legalább 24 órát 
töltenek hazánkban), az átutazókkal, ill. az egynapos látogatókkal. 

 

(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. 
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(H2) Az elıbbi gondolatmenetet folytatva második hipotézisemben azzal a 
feltételezéssel éltem, hogy 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 régió megyéinek turisztikai folyamatait idısoros adatok (1. ábra), valamint a shift-
share elemzések eredményei alapján értékeltem. 

 

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

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a turisztikai kereslet és kínálat indikátorainak 
többsége (vendégéjszakák száma, belföldi/külföldi vendégforgalom, kereskedelmi 
szállásférıhelyek száma, szállodák szállásférıhelyeinek aránya) egyértelmő 
növekedést mutatott 2000 és 2007 között. Romlást csak azon mutatószámok esetében 
tapasztaltunk (kereskedelmi szállásférıhelyek kihasználtsága, átlagos tartózkodási idı, 
külföldi vendégéjszakák aránya), ahol hasonló irányú, hosszabb idı óta megfigyelhetı 
országos tendenciák is léteznek. 

 

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

Megye a szállodák-
ban 

a panziókban 
a 

turistaszállás-
okon 

az ifjúsági 
szállókban 

az 
üdülıházak-

ban 

a kempingek-
ben 

Sr 
területi 

Sa 
ágazati Si összes 

Borsod 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 
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A vendégéjszakák számára vonatkozó shift-share elemzés megmutatta, hogy a 
megyében minden szálláshely kategóriában az országos növekedési szintet meghaladó 
bıvülést tapasztaltak (4. táblázat). 

Egészen eltérı folyamatok jellemzik Heves megye turizmusát, ahol különösen a 
külföldi vendégforgalom csökkenése volt számottevı. Mindezt csak részben volt képes 
kompenzálni a belföldi vendégek számának (országos átlagos szint alatti) növekedése.  

A megye szállodái, annak ellenére, hogy 2000 és 2007 között több mint 10 %-al 
növelték forgalmukat, nem voltak képesek elérni az országos 23%-os növekedést. A 
vendégéjszakák számára vonatkozó shift-share elemzés kizárólag a panziók, ill. az 
ifjúsági szállók esetében jelzett országos szintet meghaladó bıvülést. 

Nógrád megye a falusi szállásadás mutatószámaitól eltekintve minden területen rontott 
pozícióján, a 2000-2007-es idıszakra vonatkozóan egyetlen szálláshely típus esetében 
sem tapasztaltak országos szintet meghaladó növekedést. 

 

(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. 

 

Disszertációmban a turizmus teljesítményeire ható tényezık összefüggéseit a 4. 
fejezetben fejtem ki. 

 

(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. 

A hazánk turizmusát jellemzı mutatószámok idısoros elemzése során arra a 
következtetésre jutottam, hogy a belföldi, ill. a külföldi vendégforgalom térségi 
folyamatai jól elkülöníthetı jellemzıkkel rendelkeznek.  

A munkahipotézis 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. 

Disszertációm 3. fejezetében régiós, megyei és kistérségi szinten, shift-share elemzés 
segítségével számszerősítettem a térségek turisztikai mutatószámainak változásait. 
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A módszer a turizmus térségek folyamatait három dimenzió szerint számszerősíti: 

• az „összes hatás” adott térség (régió) teljesítményének eltérése attól az értéktıl, 
ami az országos átlagos teljesítményváltozás mellett elvárható lenne. Jelen 
esetben az „összes hatás” megmutatja, hogy a régiókban eltöltött 
vendégéjszakák számában bekövetkezett változás (2000-rıl 2007-re) mennyivel 
tér el attól az értéktıl, mintha minden régióban az országos változás értéke 
lenne tapasztalható, 

• a „területi hatás” a szálláshely kategóriák esetében (pl. szállodák) az jelenti, 
hogy mennyivel tér el a szállodák vendégéjszakáinak száma attól az értéktıl, 
ami az átlagos régiós dinamika mellett 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” az összes hatás” és a területi hatás” különbsége, amely a 
turizmus szálláshely kínálatának szerkezeti elınyeiként, ill. hátrányaiként 
értelmezhetı. 

 

A három dimenzió szerint összesen nyolcféle variáció írható fel (4. táblázat). 

 

5. 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. 

 

A külföldi vendégforgalom átlag feletti növekedését 8 megyében regisztrálták, 
miközben 10 megye iránt nıtt átlagot meghaladóan a belföldi turisták érdeklıdése (2. 
ábra). 

A shift-share elemzés eredményei jól szemléltetik, hogy szignifikáns különbségek 
vannak a belföldi, ill. a külföldi vendégforgalom dinamikájában. A külföldi 
vendégéjszakák számának országos növekedése elsısorban a fıváros (87,4 %-ban), 
kisebb mértékben öt megye (Vas, Gyır-Moson-Sopron, Csongrád, Pest, Szabolcs-
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Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén) átlag feletti külföldi vendégforgalom 
erısödésébıl származott. 

 

2. ábra: A külföldiek által és belföldiek által eltöltött vendégéjszakák szerint elvégzett shift-
share elemzés eredményei (2007/2000) 

  
Forrás: A KSH 2000-es és 2007-es adatai alapján saját számítások 

 

A belföldi vendégéjszakák országos átlagot meghaladó növekedése térben kevésbé 
koncentrált módon jelentkezik. Kilenc megye (Zala, Hajdú-Bihar, Veszprém, Jász-
Nagykun-Szolnok, Tolna, Békés, Fejér, Somogy, Vas, Szabolcs-Szatmár-Bereg) 
osztozik az „összes hatás” pozitív értékein, miközben a fıváros, ill. Gyır-Moson-
Sopron, Nógrád és Heves megyék pozíciója jelentıs, Csongrád, Bács-Kiskun, Pest, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom, Baranya megyék teljesítménye kisebb 
mértékben romlott. 

 
3. ábra: A Hirschman-Herfindhal-féle koncentrációs index változása  

Magyarország és az Észak-magyarországi régió kistérségeiben 
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Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 
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A shift-share elemzés eredményei arra ösztönöztek, hogy megvizsgáljam a belföldi, ill. 
a külföldi vendégforgalom koncentrációjának változásait. A térbeli sőrősödés 
kimutatásához a Hirschman-Herfindhal-féle (K) koncentrációs indexet használtam. 

2
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Vizsgálataimat a 2000-2007-es idıszakra készítettem el (3. ábra). 

(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. 
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(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. 

 

A vendégforgalom térségi dinamikájának feltérképezése során összegyőjtöttem a 
megyék szálláshely-kategóriák szerinti vendégforgalmának adatait (4. ábra). A 
megyei értékek igazolták a markáns különbségek létét. Budapest szálláshely 
kínálatának döntı többségét a szállodák biztosítják, magasnak tekinthetı Zala, Hajdú-
Bihar, Pest, Gyır-Moson-Sopron és Vas megyék szállodai vendégéjszakáinak aránya, 
miközben a legnagyobb elmaradás Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-
Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéket jellemzi. 

A vidéki térségek vendégforgalmának országos átlagot meghaladó növekedése (Si; 
összes hatás) elsısorban a térségi vonzerınek köszönhetı (Sr; „területi hatás”). 
Mindössze néhány megyében figyelhetı meg országos átlaghoz képest dinamikusabb 
változás a szálláshelyek összetételének alakulásában (a magasabb kategóriájú 
szálláshelyek irányába) (6. táblázat). 

 
4. ábra: Vendégéjszakák számának megoszlása a kereskedelmi szálláshely kategóriák között 
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Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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A belföldi vendégforgalmat növelni tudó megyék bıvülése is többnyire úgy valósult 
meg, hogy az egyébként mindenhol megfigyelhetı kedvezı szerkezeti változások 
szintje elmarad az országos átlagos szinttıl (2. ábra). 

 

6. 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 

 

(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. 
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(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. 

Disszertációmban az országos, ill. a régiós adatok elemzésén túl, számszerősítettem az 
Észak-magyarországi régió kistérségeit érintı turisztikai folyamatokat. A kistérségek 
turisztikai teljesítményeit a régiós átlaghoz viszonyítottam. 

Régiónk vendégforgalma az elmúlt másfél évtizedben szinte töretlen növekedést 
mutatott. 1993-hoz képest 2007-re 25,8 %-al több vendégéjszakát regisztráltak, ami 
elérte a 1535105-ös értéket. A kedvezı tendenciák megítélését azonban árnyalja, hogy 
mindez a külföldi vendégforgalom 28,3 %-os csökkenésével párosult (1. és 7. 
táblázat). 

Kistérségi szinten megfigyelhetı, hogy a jelentısebb vendégforgalommal rendelkezı 
térségekben dinamikusabban növekszik a magasabb kategóriájú szálláshelyeken töltött 
vendégéjszakák aránya. 

 
7. táblázat: Külföldi vendégéjszakák száma az Észak-magyarországi régióban 
 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 
 

Mindössze négy kistérség esetében jelentkezett egyszerre átlag feletti szinten a térségi 
vonzerı valamint a minıségi szállások iránti igény növekedése. 

Az átlag feletti vendégforgalom növekedést felmutató kistérségek többségében az 
alacsonyabb kategóriájú szálláshelyek iránti igény erısödött (5. ábra). 

Nógrád megye összes kistérségében visszaesést tapasztalhatunk, mégis három 
kistérségben, kedvezı folyamatként értékelhetı a magasabb kategóriájú szálláshelyek 
iránti igény növekedése. 
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5. ábra: A vendégéjszakák száma szerint elvégzett shift-share elemzés eredményei 
(2007/2000) 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 

Az Edelényei, Encsi, Abaúj-hegyközi kistérségek (amelyeket a 311/2007. (XI. 17.) 
kormányrendelet a leghátrányosabb helyzető kistérségek közé sorol) vendégforgalma 
átlag feletti növekedésrıl tanúskodik, igaz rendkívül alacsony értékekrıl indulva. 
Sajnálatos módon azonban a leghátrányosabb helyzető kistérségek többségében a 
vendégforgalom növekedése nem éri el a régiós átlagot. 

 

(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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4.2. A TURISZTIKAI TELJESÍTMÉNYEKRE HATÓ TÉNYEZİK 
ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 

(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. 

Településsoros és kistérségi adatok alapján megvizsgáltam, hogy a vendégforgalom 
indikátorai milyen kapcsolatban vannak a turisztikai kínálatot, a települések gazdasági 
és társadalmi helyzetét, a lakosság szociális körülményeit jellemzı mutatószámokkal. 

A lineáris korrelációs együtthatók országos szinten, a kistérségi adatok alapján 
közepesen erıs pozitív irányú kapcsolatot mutattak a vendégéjszakák számának 
értékei, valamint a regisztrált vállalkozások száma, az épített üdülık száma, az egy 
lakosra jutó önkormányzati adó, az ezer lakosra jutó telefonvonal száma, a nonprofit 
szervezetek száma között. Gyenge pozitív irányú kapcsolatot mértem az egy lakosra 
jutó vízfogyasztás, az ezer lakosra jutó személygépkocsik száma, a forgalomba 
helyezett személygépkocsik aránya, az épített lakások számának fajlagos értékei, 
valamint a közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya tekintetében. Gyenge 
negatív irányú kapcsolatot tapasztaltam az ezer lakosra jutó bőncselekmények száma, 
a köz-csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya, a rendszeres szociális segélyben 
részesítettek aránya, az ezer lakosra jutó élveszületések száma, és az ezer lakosra jutó 
bőnelkövetık (lakóhely szerint) esetében. 

Lineáris regressziós modellek, fıkomponens elemzés segítségével elkülönítem a 
turizmus növekedésének tényezıit, értelmezve az országos, ill. a régiós elemzések 
közötti eltéréseket. 

 
8. 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 kistérségek vendégforgalmát leíró modell: 

 

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

 

A vendégforgalom értékeit magyarázó országos szinten összeállított kistérségi 
modellben az ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshely szállásférıhelyeinek száma 
önmagában 74,1 %-ban magyarázta a vendégforgalom fajlagos értékeinek varianciáját 
(8. táblázat). Az ezer lakosra jutó épített üdülık száma, az egy lakosra jutó 
önkormányzati adó (ezer Ft), ezer lakosra jutó bőncselekmények száma, a 
csecsemıhalálozás az élveszületettek arányában változók, további 4,1 %-al járultak 
hozzá a modell magyarázó erejéhez. 

Az Észak-magyarországi régió vendégforgalmát leíró kistérségi modellben szintén a 
ezer lakosra jutó kereskedelmi férıhelyek száma magyarázza a legnagyobb mértékben 
(55,4%) a vendégforgalom fajlagos értékeinek varianciáját. A régiós modellben a 
felsıfokú végzettséggel rendelkezık aránya 16,1 %-al, az összkomfortos lakások 
aránya 4,9 %-al, az ezer lakosra jutó kölcsönzık száma 3%-al járul hozzá a modell 
magyarázó erejéhez. 

 

9. 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 régió kistérségeinek vendégforgalmát leíró modell: 

 
Y= -0,125 + 0,17A + 32,6B + 4,977C + 4,043D 

 

A turizmussal kapcsolatos gazdasági, társadalmi összefüggések összetettsége miatt 
szükségesnek találtam a vendégforgalomra ható tényezık leegyszerősítését. A 
vendégforgalom alakulásával kapcsolatba hozható 24 mutatószám adattartalmát 
fıkomponens elemzés segítségével négy faktorba tömörítettem. A „gazdasági 
aktivitási”, „turisztikai kínálati”, „térségi attraktivitási” és „térségi szociális” faktorok 
75,8 %-ban tartalmazzák felhasznált indikátorok adattartalmát. 
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A fıkomponens elemzés faktorainak sajátértékeit felhasználva a régiók 
vendégforgalmát magyarázó lineáris regressziós modelleket állítottam össze (10. 
táblázat). 

 

10. 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 

 

Az Észak-magyarországi régió vendégforgalmának fajlagos értékeit a „turisztikai 
kínálati”, és a „gazdasági aktivitási” faktor 68,3 %-ban képes magyarázni. 

Kutatásaim során felmerült bennem a kérdés, hogy a vendégforgalom alakulására 
hatással van-e valamilyen módon a települések/térségek alapvetı szolgáltatásokkal 
(posta, háziorvos, gyógyszertár, vasútállomás, stb.) való ellátottsága. Elkészítettem az 
Észak-magyarországi régió kistérségeinek Guttmann skáláját majd kistérségek 
szolgáltatási kínálatát Bennett-módszer segítségével számszerősítettem. Vizsgálataim 
arra a következtetésre juttattak, hogy nincs közvetlen összefüggés a 
települések/kistérségek szolgáltatási kínálata, ill. a vendégforgalom nagysága között.  

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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6. 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 

 
Vizsgálataim sorra a megállapításra jutottam, hogy az országos településsoros adatok 
esetében erıs, régió esetében közepesen erıs kapcsolat van a szolgáltatások kínálata, 
ill. a vendégéjszakák számának maximális értékei között (6. ábra). 

 

(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. A KUTATÁS ÚJ ÉS ÚJSZERŐ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 

 23 

4.3. A TURIZMUSFEJLESZTÉS KISTÉRSÉGI JELLEMZİI 
 

(H7) Abból a hipotézisbıl indultam ki, hogy a turizmusfejlesztés (kedvezı) hatásai 
alig kimutathatók kistérségi szinten, az utóbbi évek turisztikai fejlesztései ellenére a 
kistérségek relatív pozíciói alig változtak 2000 és 2007 között. 

Munkahipotézisem megfogalmazásakor, annak bizonyítását eredetileg az utóbbi évek 
turisztikai pályázatainak kistérségi összesítése alapján képzeltem el. 2009 második 
felében a Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet több munkatársával, az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség megbízásából rész vettem az ÉMOP 
2007-2008-as akciótervének értékelésében. A vizsgálatok során felismertem, hogy a 
turizmussal kapcsolatos támogatások kistérségi adatainak összegyőjtése még egy-két 
évre visszamenıleg is embert próbáló feladat, mivel a pályázatokat nyilvántartó 
adatbázisok nem megbízhatóak, adattartalmuk a régiók szintjén is jelentıs eltéréseket 
mutatnak. Több évre vonatkozóan, minden turizmust támogató pályázati lehetıség 
összesítése pedig szinte megvalósíthatatlan. 
 

11. táblázat: Hazánk kistérségeinek átmenetmátrixa a vendégéjszakák száma szerint 
százalékban (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 rendelkezésemre álló információk alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a 
turisztikai fejlesztések hatásait implicit módon a kistérségek vendégforgalmában 
bekövetkezett elmozdulások segítségével is értékelhetem (11. és 12. táblázat). 

 

12. 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 



 
4. A KUTATÁS ÚJ ÉS ÚJSZERŐ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 

 24 

Hazánk és az Észak-magyarországi régió kistérségeire a korábban használt 
kategóriákat alkalmazva összeállítottam a 2007/2000-es idıszakra vonatkozó, az 
elmozdulásokat érzékeltetı átmenetmátrixokat. 

Az átmenetmátrixok alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a lefelé, ill. a felfelé 
irányuló elmozdulások mind az országos, mind a régió szinten lényegében kioltják 
egymást. 

(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. 

 

(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. 

Kutatómunkám során megvizsgáltam az Észak-magyarországi régió kistérségeinek 
turizmusfejlesztési, vagy annak hiányában területfejlesztési tervdokumentumait. Arra a 
következtetésre jutottam, hogy 11 esetben a turizmusfejlesztési célokra vonatkozóan 
még konkrét célindikátorok sem voltak meghatározva (13. táblázat).  

 

13. táblázat: A turizmusfejlesztés kistérségi célkitőzéseinek jellemzıi 
A turizmus fejlesztésére vonatkozó 

célkitőzések 
jellemzıi 

Kistérség 

Nincsenek meghatározva konkrét 
célindikátorok. 

Abaúj-hegyközi, Bátonyterenyei, 
Füzesabonyi, Mezıcsáti, Miskolci, Ózdi, 
Pásztói, Rétsági, Salgótarjáni, Szikszói, 

Tokaji 
Részben meghatározott konkrét 

célindikátorok. 
Mezıkövesdi 

Nincsenek számszerősítve a célindikátorok. 
Bodrogközi, Edelényi, Encsi, Gyöngyösi, 
Hatvani, Hevesi, Pétervásárai, Szerencsi 

Részben számszerősített célindikátorok. Balassagyarmati,  

Pontosan definiált célindikátorok. 
Bélapátfalvai, Egri, Kazincbarcikai, 

Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Tiszaújvárosi 
Forrás: A kistérségi tervdokumentumok alapján saját szerkesztés 

 

A Mezıkövesdi kistérség esetében csak néhány indikátort nevesítettek, további 8 
kistérségben voltak ugyan célindikátorok, de azokat nem számszerősítették. A 
Balassagyarmati kistérségben néhány indikátort számszerősítettek, és mindössze 6 
kistérség tervezési dokumentumai tartalmaztak pontosan definiált és számszerősített 
célokat. 

A tervezési dokumentumok megismerése során arra a megállapításra jutottam, hogy 
azok helyzetelemzés része sajátos belsı nézıpontból készül. Jellemzıen nem kerül sor 
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más térségekkel való összehasonlításra. Az esetek többségében a lehetséges belsı, ill. 
a külsı források ıszinte bemutatására sem kerül sor. 

A kistérségek fajlagos vendégforgalma, valamint az 1990 és 2007 közötti idıszak 
tendenciái alapján kísérletet tettem az Észak-magyarországi régió kistérségeinek 
turisztikai desztinációs életciklus görbén történı elhelyezésére. Elsı lépésként négy 
jellegzetes életciklus görbét határoztam meg (7. 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 pályán található kistérségek 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. 

 

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

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A fıkomponens-elemzés sajátértékeinek felhasználásával klaszteranalízís segítségével 
a „gazdasági aktivitás” és „turisztikai kínálat” dimenziók szerint a kistérségeket 
csoportosítottam (8. ábra). A két dimenzió sajátértékeinek egymáshoz, ill. az országos 
átlaghoz való viszonya alapján ajánlásokat fogalmaztam meg a kistérségek 
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turizmusfejlesztési céljainak finomítására. Az ajánlások a turizmusfejlesztéshez 
szükséges belsı vagy külsı (pályázati, vagy magán) források elérhetıségére, a 
fejlesztések irányára, térbeliségére vonatkoznak. 

 

8. ábra: A régió kistérségei a „Gazdasági aktivitás” és „Turisztikai kínálat” faktorainak 
sajátértékei alapján 

 
Forrás: A KSH adatai alapján saját számítások 

 

(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. 
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(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. 

A 2007-es év külföldi vendégforgalma mindössze 11 kistérség esetében mutatott 
növekedést 2000-hez képest, miközben régiónk 17 kistérségében csökkent a külföldi 
vendégéjszakák száma (14. táblázat). 

 
14. táblázat: A külföldi vendégéjszakák száma 2007-ben a 2000-es érték %-ában 

Szikszói 829,4 Encsi 108,0 Bélapátfalvai 39,3 
Bátonyterenyei 719,5 Abaúj-hegyközi 103,4 Ózdi 38,6 

Rétsági 455,5 Kazincbarcikai 89,8 Szécsényi 36,2 
Sárospataki 278,0 Miskolci 87,0 Salgótarjáni 35,1 

Edelényi 246,1 Gyöngyösi 79,4 Pétervásárai 31,2 
Tiszaújvárosi 187,1 Szerencsi 61,9 Hevesi 30,3 

Tokaji 165,1 Egri 57,6 Pásztói 28,0 
Balassagyarmati 124,5 Mezıkövesdi 41,6 Bodrogközi 22,2 
Sátoraljaújhelyi 110,5 Füzesabonyi 40,4 Hatvani 19,3 

 

A turizmusra vonatkozó kistérségi tervdokumentumok tanulmányozása korán arra a 
következtetésre jutottam, hogy a kedvezıtlen folyamatok ellenére a kistérségek nem 
foglalkoznak érdemben a külföldi vendégek számának növelésével.  

 

(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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A turizmus térségi összefüggéseinek megismerésére, feltérképezésére irányuló 
kutatásom eredményei az oktatásban, ill. a gyakorlati szakemberek számára is 
hasznosíthatók. 

„Turizmus a területfejlesztésben” c. tantárgyam tananyagát kiegészítettem hazánkra és 
az Észak-magyarországi régióra vonatkozó statisztikákkal, számításokkal. 

„Regionális és környezeti elemzési módszerek I.” c. tantárgy keretében disszertációm 
kutatási eredményeit felhasználva turisztikai modul kidolgozását tervezem. 

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 került 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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