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2. A turizmus által hasznosítható erőforrások fogalma, köre és típusai 
 
2.1.  A turisztikai attrakció és a turisztikai erőforrás fogalma – átfedések és eltérések 
A turizmust a szakirodalom általában nem egy jól körülhatárolható gazdasági ágazatnak tekin-
ti, hanem egy komplex társadalmi-gazdasági jelenségnek. E sajátos jelenséget az egyes szer-
zők – főként elsődleges tudományterületük fogalmaira és törvényszerűségeire alapozva – sok-
féle megközelítésben értelmezik. Az azonban vitathatatlan tény, hogy a turizmus mint rend-
szer működésében meghatározó szerep jut a gazdasági folyamatoknak, ezért e rendszer alap-
jainak vizsgálatához nélkülözhetetlen a közgazdasági megközelítésmód és elemzés alkalma-
zása. 
A turizmus működését megalapozó erőforrások fogalmának értelmezéséhez tehát mindenek-
előtt a klasszikus közgazdaságtant hívhatjuk segítségül (melynek idevonatkozó megállapítása-
it az újabb irányzatok sem kérdőjelezték meg). Eszerint a gazdasági javak termeléséhez (tá-
gabban fogalmazva: bármilyen gazdasági eredmény eléréséhez) ráfordításokra van szükség, 
melyeket termelési erőforrásoknak, vagy – elterjedtebb kifejezéssel – termelési tényezőknek 
nevezünk. A klasszikus termelési tényezőknek a földet (azaz a széles értelemben vett termé-
szeti erőforrásokat), az emberi munkát és a tőkét tekintjük. Közülük az előbbi kettőt gyakran 
nevezik a termelés elsődleges tényezőinek, mivel sem a természet, sem a munka nem tekint-
hető valamilyen gazdasági folyamat eredményének, hanem olyan dolognak, amely bizonyos 
fizikai és biológiai tényezőknek köszönheti létét. Ezzel szemben a tőke olyan ráfordítás, 
amely maga is gazdaság teremtette kibocsátásnak minősül, így indokolt másodlagos termelési 
tényezőnek tekinteni (Samuelson – Nordhaus 2005). 
A klasszikus termelési tényezők természetesen a turizmus körébe tartozó gazdasági tevékeny-
ségek megvalósításához is nélkülözhetetlenek. E tényezők hasznosítása azonban több tekin-
tetben eltér a termelés más területeire jellemző modellektől – ez bizonyos fokig a tényezők 
fogalmának sajátos „turisztikai” értelmezését is megköveteli. 
A turizmus mint jelenség viszonyában ugyanis a termelési tényezőkkel kapcsolatban minde-
nekelőtt az alábbi általános sajátosságok emelhetők ki: 
 A végső turisztikai termék12 összetevőinek meghatározásában a turista többé-kevésbé füg-

getlen a „termelőtől”13 (pl. az utazásszervezőtől) – míg egy autó vásárlásánál vagy egy be-
fektetési konstrukció kialakításánál a vevő/ügyfél csak a termelő/szolgáltató által felkínált 
lehetőségek közül választhat, addig a turisztikai fogyasztás során egy-egy cég kínálata el-
vileg nem jelent számára korlátot. Egy városlátogató turista például egyáltalán nem csak a 
szervező által ajánlott programokon vehet részt, hanem tetszése szerint (és szabadideje 
függvényében) bármi másban is. Vagyis a turisztikai termékek előállításához felhaszná-
landó erőforrások kiválasztásába a fogyasztónak közvetlen „beleszólása” van, részint vagy 
egészen függetlenül a termék előállításában részt vevő vállalkozás(ok) döntéseitől. 

 A turisztikai termék kialakításában az esetek döntő többségében a magánjavak mellett 
nagy szerep jut a közjavaknak14 és a szabad javaknak15 is. Ezek nagymértékben befolyá-

                                                 
12 A turisztikai termék fogalmával a szakirodalom széles körben foglalkozik. Alapvetően kétféle megközelítési 
mód ismeretes. Az egyik szerint turisztikai terméknek minősül minden olyan jószág, amit a fogyasztó mint turis-
ta vásárol, vagyis akár a „sarki boltban” vett élelmiszer vagy a fodrászati szolgáltatás is. A másik felfogás a 
turisztikai terméket egy komplex jószágként értelmezi, vagyis egy olyan termék-szolgáltatás csomagként, mely-
nek összetevőit végső soron a turista személye, pontosabban annak vásárlási döntései kapcsolják össze (első 
lépésben az összetevőket természetesen a kínálat-oldali szereplők határozzák meg). Témánk tárgyalása során a 
turisztikai termék fogalmát az utóbbi felfogás szerint használjuk. 
13 Az előző lábjegyzetből kiindulva „termelő” alatt a turisztikai ágazat valamely kínálat-oldali szereplőjét értjük. 
14 Közjavaknak az olyan, emberi tevékenységek nyomán létrejövő javakat tekintjük, melyek oszthatatlannak 
minősülnek, vagyis a használatukból származó előnyök egyéni szinten nem differenciálhatóak. Azaz például a 
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solják a termék hasznosságát a fogyasztó részére, vagyis hatással vannak értékére – aligha 
kell ecsetelni például a közbiztonság jelentőségét a turizmusban. A közjavak meghatározó 
súlya felhívja a figyelmet a közszféra és a magánszféra együttműködésének kiemelt fon-
tosságára a turizmusban (részletesen lásd a 0 pontban). 

 A turizmus által hasznosítható erőforrások kiválasztásának sarkalatos pontja a helyettesít-
hetőség kérdése – egy részük esetében ugyanis jelentős értéknövelő tényezőnek éppen a 
helyettesíthetőség hiánya, vagyis az egyediség minősül. Egy táj vagy egy város nem egy-
szerűen csak azért vonzó, mert szép, hanem mert más, mint a többi. A turisták jelentős ré-
sze kifejezetten újszerű vagy szokatlan élményekre vágyik, és ezért hajlandó akár messzire 
is elutazni – ez a fogyasztói attitűd nagyban hozzájárul a világturizmus dinamikus fejlődé-
séhez. Az egyediséget úgy is felfoghatjuk, hogy a turizmusban az erőforrások rendelkezés-
re álló mennyiségén túl létezik egy második szűkösségi korlát is, az erőforrások sajátossá-
gai formájában. Hozzá kell tennünk, hogy nem mindenfajta turisztikai erőforrás egyedi: a 
tőkejavak nagy részénél például minden további nélkül fennáll a helyettesíthetőség (pl. lé-
gitársaságok). 

A fentiek mellett érdemes konkrétan is megvizsgálnunk a klasszikus termelési tényezőket a 
turizmus terén betöltött szerepük kapcsán: 
 A föld – vagyis a természet – sokrétű és megkerülhetetlen szerepet játszik a turisztikai 

termékek előállításában. A turizmusra jellemző, hogy a természeti-földrajzi környezet 
adottságainak sokkal szélesebb köre iránt „érdeklődik”, mint a mezőgazdaság vagy a bá-
nyászat – az előbbi számára elsősorban a föld termőképessége és a helyszín klímája, míg 
az utóbbinak a földben rejlő nyersanyagkészletek mennyisége, minősége és kitermelhető-
sége fontosak. Ezzel szemben a turizmusban az alábbi jellemzők játszanak kiemelt szere-
pet: 
 klimatikus adottságok (a mezőgazdaságétól sokszor eltérő igényekkel) 
 geológiai adottságok (pl. barlangok, gyógyvizek léte, vulkanikus aktivitás stb.) 
 felszíni formák 
 élővilág 
 esztétikai jellemzők 
 környezet állapota. 

A természet esetében sokszor nehéz meghúzni a határvonalat a magánjavak, közjavak és 
szabad javak között. Egy természetes élőhelyet tekinthetünk pl. szabad jószágnak vagy 
közjószágnak aszerint, hogy érinti-e valamely közösségi környezetvédelmi politika vagy 
sem, illetve magánjószágnak is minősülhet, ha egy kezelő szervezet korlátozza látogató-
forgalmát. 

 A munka fogalma helyett ma már egyre gyakrabban használjuk a humán erőforrás fogal-
mát a termelési tényezők elemzésekor. A turizmus területén e tényezőt is az általánosnál 
szélesebben szokás értelmezni. A turisztikai termék jellegét és értékét ugyanis nemcsak a 
turisztikai vállalkozásoknál és szervezeteknél dolgozó munkaerő mennyiségi és minőségi 
jellemzői befolyásolják, hanem a turisztikai célterületeken élő, a turistákkal valamilyen 
módon kapcsolatba kerülő lakosságé is. A helyi lakosok szokásai, hagyományai, életvitele, 
megjelenése és viselkedése ugyanis – hogy csak a legfontosabb tényezőket említsük – szin-
tén befolyásolják a turisták fogyasztási döntéseit és az ezek nyomán szerzett élményeket. 
Nem beszélve az olyan tényezőkről, mint a helyi lakosok általános hozzáállása a turizmus-
hoz: ezen múlik ugyanis a vendégszeretet mellett a különböző szereplők együttműködési 
hajlandósága is, ami a sikeres turisztikai fejlesztések egyik kulcsa (Bull 1994). A humán 

                                                                                                                                                         
közbiztonság, a nemzetvédelem vagy a környezetvédelem egy adott közösség minden tagja részére egyformán 
„jár”. A közjavak általában kollektív cselekvést igényelnek, piaci alapon nem biztosíthatóak. 
15 Szabad javaknak a természetben korlátlanul rendelkezésre álló, ezért ingyenesen használható javakat tekintjük, 
mint pl. a napfény vagy a levegő. 
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erőforrások esetében is elmondhatjuk, hogy egy részük sajátos közjószágként jelenik meg a 
turisztikai „termelésben”, sokszor ugyancsak összemosódva más természetű javakkal. 

 A tőkejavak kapcsán is jelentkeznek az előző két tényezőnél már említett elhatárolási 
problémák, sőt ebben az esetben új dimenziót kapnak. A tőke-jellegű (vagyis emberi tevé-
kenység következtében létrejött) javak jelentős része ugyanis eredetileg nem azért keletke-
zett, hogy a turizmus érdekeit (fogyasztását) szolgálja – az épített örökség (templomok, vá-
rak, paloták stb.) vonatkozásában ez a megállapítás általában maradéktalanul igaz. Vagyis 
a turizmus számos olyan tőkejószágot „használ”, amit nem saját maga hozott létre. Emel-
lett azonban látni kell azt is, hogy történelmi örökséget a jelen számára nem is lehet létre-
hozni, tehát az ilyen tőkejavak a turizmusban tulajdonképpen külső adottságnak tekinthe-
tők – ilyen alapon azt sem túlzás kijelenteni, hogy jellegükben közelebb állnak a természeti 
tényezőkhöz, mint a valódi tőkejavakhoz (Jancsik 2006). Nyilvánvaló azonban, hogy az 
utóbbiaknak is meghatározó szerep jut a turizmusban: a természeti és „természeti jellegű” 
tényezők hasznosításának, vagyis attrakcióvá fejlesztésének sikere éppen a jelenbeli tőke-
befektetések mennyiségén és minőségén múlik. 

A jelzett problémák és fogalmi bizonytalanságok miatt a turizmus rendszerével és gazdasági 
jellemzőivel foglalkozó munkák általában nem a klasszikus közgazdaságtan fogalomtárát 
használják – ehelyett „turisztikai erőforrások” néven legtöbbször az alábbi tényezőket említik: 
 természeti erőforrások 
 kulturális erőforrások 
 humán erőforrások 
 infrastrukturális erőforrások 
 (pénzügyi erőforrások). 

A fenti felsorolásban a pénzügyi erőforrások külön kategóriát alkotnak, mivel a turisztikai 
fejlesztések (a termékkialakítás) – számviteli értelemben vett – forrásának számítanak, míg a 
másik négy tényező a turisztikai termék alkotóelemeinek minősül. 
A turisztikai erőforrások természetesen szoros összefüggésben állnak a klasszikus értelemben 
vett termelési tényezőkkel, de ezek mellett a köz- és szabad javakkal is, mint az a fenti ismer-
tetésből kitűnik. Az összefüggésrendszert mutatja be vázlatosan a 47. ábra. Az ábrán bizonyos 
leegyszerűsítésekkel kellett élni az áttekinthetőség kedvéért, ezért nem pontosan tükrözi a 
jelen fejezetben bemutatott összefüggéseket. 
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47. ábra: A termelési tényezők és a turisztikai erőforrások összefüggései 
 
Az egyes turisztikai erőforrások jellemzőinek a későbbiekben önálló alfejezeteket szentelünk, 
ezért itt a további részletezésüktől eltekintünk. 
Szükség van azonban a turisztikai attrakció fogalmának értelmezésére az eddig leírtak tükré-
ben. A turisztikai attrakció – vagy vonzerő – alatt a fogadóterület olyan természeti vagy 
kulturális erőforrását értjük, melynek megismerése (átélése) a terület felkeresésének 
elsődleges indítékául szolgál a látogató számára. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy egy 
természeti vagy kulturális erőforrás nem tekinthető automatikusan turisztikai attrakciónak: 
az erőforrások ugyanis csak potenciális vonzerőnek tekinthetők mindaddig, amíg nem telje-
sülnek az attrakcióvá válás feltételei. Lényegében két ilyen feltétel létezik (Formádi-Mayer 
2005): 
 Egyrészt a turisztikai erőforrások csak megfelelő szolgáltatásokkal kiegészítve válnak fo-

gyasztható (azaz gazdaságilag hasznosítható) attrakciókká. A vonzerővé válásban a szol-
gáltatások két nagy csoportja játszik szerepet: 
 élményszolgáltatások – ezek célja a turisztikai attrakció fogyasztásával nyerhető él-

mény fokozása, minőségének javítása, pl. idegenvezetés, rendezvények, programok stb. 
révén; 
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 szabadidős/utazási szolgáltatások – céljuk az attrakciók fogyasztásának lehetővé tétele 
a megközelíthetőség, a szállás, a vendéglátás, a kereskedelmi ellátás, a közbiztonság és 
az egészségügyi ellátás biztosításával. 

 Másrészt szükséges, hogy az adott erőforrásnak vonzó imázsa alakuljon ki, vagyis a poten-
ciális látogatók körében minél többen legyenek olyanok, akik pozitív elképzelésekkel ren-
delkeznek a helyszínről és magáról a bemutatni kívánt értékről. A látogatónak ugyanis az 
esetek túlnyomó többségében nincs helyismerete, a felkereshető helyszínekről viszont 
meglehetősen sok információt kap – ezek közül azokat fogja ténylegesen meglátogatni, 
amelyeket az általa hitelesnek tekintett információforrások (barátok és ismerősök, média, 
filmek és irodalmi alkotások stb.) érdekes, figyelemre méltó helyként említenek. 

A turisztikai erőforrások és az attrakciók köre tehát nem esik egybe. Első megközelítésben azt 
mondhatjuk, hogy az erőforrások köre jóval tágabb, mint az attrakcióké, hisz utóbbiak kialakí-
tása csak a fenti feltételek megvalósulása esetén lehetséges az előbbiekre építve. A pontosabb 
kép érdekében azonban érdemes kitérni egy-két további részletre is: 
 Mivel a természeti és kulturális erőforrások hasznosíthatósága nagyban függ a rájuk épülő 

„turisztikai ipar” teljesítményétől, megállapíthatjuk, hogy a fejlesztések sikeréhez elenged-
hetetlenek a megfelelő infrastrukturális és humán erőforrások is (további összefüggésekre 
mutat rá e tekintetben a 0 pont). 

 Egy adott természeti vagy kulturális attrakció jellegzetességei nem determinálják a rájuk 
építhető vonzerők tulajdonságait. Egy különlegesen szép tengerpart például elméletileg az 
alábbi fejlesztési alternatívákat nyújtja: 
 nemzeti park (látogatóközpont létrehozása, túraútvonalak kialakítása, bemutatóhelyek 

létesítése stb.) 
 üdülőhely-fejlesztés az ökoszemlélet érvényesítésével (tájba illő, kisebb kapacitású szál-

láshelyek építése, egyéb beavatkozások minimalizálása stb.) 
 üdülőhely-fejlesztés a tömegturizmus jegyében (nagy kapacitású szállodák építése a 

vízpart közelében, számos egyéb szolgáltatás kialakítása, autópálya- és/vagy repülőtér-
építés stb.) 

 nyaralótelep-fejlesztés (terület közművesítése és felparcellázása magánszemélyeknek 
való értékesítés céljából, vitorláskikötő építése, kerékpárút-építés stb.). 

 A fenti példából is látszik, hogy a vonzerő-fejlesztés bizonyos esetekben kizárhatja az al-
ternatív fejlesztéseket, vagyis a természeti vagy kulturális erőforrásokra épülő szolgáltatá-
sok szűkíthetik a későbbi hasznosítási lehetőségeket azáltal, hogy megváltoztatják az ala-
pul szolgáló erőforrás jellegét – egy beépített tengerpart például nyilvánvalóan nem adható 
el többé háborítatlan környezetként. Szerencsére azonban a turizmusban túlsúlyban vannak 
az olyan fejlesztések, amelyek nem torzítják el egyoldalúan (vagy legalábbis nem nagy-
mértékben) az eredeti erőforrást, így az többféleképpen hasznosítható marad. Átgondolt tu-
rizmusfejlesztési politikával elérhető, hogy egy adott természeti vagy kulturális erőforrás-
bázison több, egymást nem zavaró – vagy éppen egymást hatékonyan kiegészítő – turiszti-
kai attrakció jöjjön létre. 

 Különleges esetekben előfordul, hogy egy-egy turisztikai attrakció a természeti és (a ha-
gyományos) kulturális erőforrásoktól jórészt függetlenül, túlnyomórészt az infrastrukturális 
és humán erőforrásokra alapozva jön létre. Ilyennek minősíthetők például a tematikus par-
kok (pl. Disneyland) vagy a kaszinóiról híres Las Vegas városa. Megjegyzendő, hogy még 
az ilyen esetekben sem lehet teljesen eltekinteni a természeti és kulturális erőforrásoktól, 
hisz például a megfelelő klíma biztosítja a tematikus parkok egész éves látogathatóságát 
(ami nyereséges üzemelésük egyik alapvető feltétele), illetve a modern populáris kultúra 
(pl. a rajzfilmek, képregények világa) is erőforrásnak tekinthető. 
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Az erőforrások és a vonzerők fogalmának szétválasztásában a szakirodalom egyelőre nem 
egységes, a természeti és kulturális erőforrásokat sokhelyütt automatikusan vonzerőnek tekin-
tik, vagy legalábbis nem hangsúlyozzák a vonzerővé válás feltételeit. 
2.2. A turisztikai erőforrás fogalmának elhelyezése a turizmus rendszerében 
A turizmus rendszerét többféle elméleti modellel írja le a szakirodalom. A leginkább elterjedt 
értelmezésnek a turizmus piaci modellje tekinthető (48. ábra). Ez a turizmus rendszerét a tu-
risztikai kereslet és a kínálat találkozásaként értelmezi, ahol a keresleti oldalon a turista talál-
ható, a kínálatin pedig a turisztikai termék (Lengyel 2004). A turista akkor tud keresletet tá-
masztani, ha rendelkezik 
 az utazási igényei kielégítéséhez elegendő, egybefüggő szabadidővel; 
 az alapvető szükségletei kielégítése után fennmaradó, azaz diszkrecionális (szabadon el-

költhető) jövedelemmel; 
 az utazásra ösztönző belső indítékkal, azaz motivációval. 

A turisztikai termékkínálat elemei 
 a vonzerők (a kínálat alapját képezik); 
 az infrastruktúra (a turisztikai helyszínek megközelíthetőségét lehetővé tevő és a szolgálta-

tások igénybe vételét megkönnyítő, színvonalukat emelő eszközök); 
 a turisztikai és a turisták által igénybe vett szolgáltatások (kiemelten a szálláshelyi, étkezé-

si és szabadidős szolgáltatások). 
A turisztikai termékek fogyaszthatóságát, piacra viteli esélyeit jelentős mértékben befolyásol-
ják az alábbi tényezők: 
 közbiztonság; 
 köztisztaság, higiénia; 
 a helyi lakosság viszonyulása a vendégekhez; 
 a fogadóterület turizmusának szervezeti rendszere 
 a turisztikai árak a fogadóterületen. 

A turizmus piaca (belső rendszere) folyamatos kölcsönhatásban áll több környezeti tényező-
vel. Ezek közül témánk szempontjából főképp a természeti és kulturális környezet bír kiemel-
kedő jelentőséggel, mivel alkotóelemeik a turisztikai vonzerők kialakításának bázisát jelentik. 
Vagyis ebben a modellben a természeti és kulturális erőforrások a turisztikai piac környezeti 
elemeként jelennek meg. Ugyancsak a környezet része az a társadalmi közeg, amelyben a 
turizmus működik, vagyis a fogadóterület humán erőforrásai is jelentős befolyásoló tényező-
nek tekinthetők. 
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48. ábra: A turizmus rendszerének piaci modellje (Forrás: Lengyel, M. 2004 nyomán) 
 
A piaci modell mellett érdemes figyelembe venni a turizmus stratégiai fejlesztési modelljét 
is, melyet a szerző és munkatársai dolgoztak ki. A modell lényegét a 49. ábra fejezi ki, fő tar-
talmi elemeit az alábbiakban foglaljuk össze. 
Egy adott térség turizmusfejlesztési stratégiája a területre vonatkozó gazdaságfejlesztési stra-
tégiába ágyazva valósítható meg, a turisztikai termékek különböző összetevőire irányulva, 
azok mennyiségi és minőségi fejlesztését célozva. 
A termék-összetevők egy része szigorúan helyhez kötött, a fogadóterület fejlesztésének része-
ként kell gondoskodni arról, hogy a megcélzott fogyasztók minél nagyobb hányada tanúsítson 
érdeklődést a terület felkeresése iránt (vagyis a turisták „mozgását” kell ösztönözni). E körbe 
tartoznak alapvetően az alábbiak: 
 szolgáltatás-fejlesztés – ide értjük az alapvető turisztikai szolgáltatások (szállásadás, ven-

déglátás stb.), valamint a kiegészítő vagy specifikus turisztikai szolgáltatások (gyógy-
szolgáltatások, sport- és rekreációs szolgáltatások, stb.) kínálatának és minőségének fej-
lesztését; 

 élménykínálat fejlesztése – ide sorolhatjuk a természeti és kulturális erőforrásokon alapu-
ló vonzerők attraktivitásának növelését (fel- és megújítás, hozzáférés javítása, illetve in-
terpretációs módszerek alkalmazása révén) csakúgy, mint a turisztikai kínálat egyediségét, 
különlegességét biztosító rendezvények és programok szervezését. 

A termék-összetevők másik részénél az előállítás helye térben elválhat a turisztikai célterület-
től, azaz a terméket kell eljuttatni a fogyasztókhoz. A termelés és a fogyasztás helyének szét-
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választhatósága azt eredményezi, hogy egy bizonyos helyen jelentkező turisztikai keresletből 
másutt élő lakosok (iparosok, kézművesek, őstermelők) is profitálhatnak. E téren a fejleszté-
seknek az alábbiakra kell irányulniuk: 
 jellegzetes helyi termékek, ajándék- és emléktárgyak kínálatának fejlesztése – ezek 

közös jellemzője, hogy elsősorban vagy kizárólagosan turisztikai fogyasztásra szánják 
őket; 

 a turisták vagy a turisztikai szolgáltatók által igénybe vett fogyasztási cikkek kínála-
tának fejlesztése – ez elsősorban a turisták költési hajlandóságának fokozása érdekében 
szükséges. 

A termékfejlesztés kellő hatékonyságú megvalósításához azonban szükség van a megfelelő 
fejlettségi szint biztosítására olyan területeken is, amelyek nagyobbrészt kívül esnek a szigo-
rúan vett turisztikai ágazat keretein. Ezek az „alapok” a következők: 
 infrastruktúra – ide értjük a terület jó megközelítését és alapos belső feltárását lehetővé 

tevő közlekedési infrastruktúrát, a termék-áramlást és rendelkezésre állást biztosító elosz-
tási rendszereket, illetve az intenzív üzleti tranzakciók nélkülözhetetlen kellékévé vált 
kommunikációs hálózatokat; 

 szaktudás és kompetencia – a szellemi tőke minden termékfejlesztés táptalaja – ha „táp-
anyagokban” szegény, még az ígéretes fejlesztési projektek tartós és sikeres működésének 
is csekély az esélye; gondoskodni kell a fejlesztésbarát emberi erőforrások megteremtésé-
ről az iskolarendszer minden szintjén, illetve az azon kívüli képzéseken és tréningeken ke-
resztül is. 

A termékfejlesztési tevékenységet a térségi marketing, illetve tágabban szemlélve a deszti-
náció-menedzsment „koronázza meg”, amennyiben a különféle irányú és tartalmú fejleszté-
seket, illetve az ezek eredményeképpen kialakuló sokrétű turisztikai kínálatot strukturáltan, a 
megcélzott fogyasztói csoportok igényei szerinti rendszerben és számukra vonzó arculattal 
jeleníti meg. 
 

 
49. ábra: A turizmus fejlesztési modellje (Jancsik, A. 2007.) 
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A turizmus stratégiai fejlesztési modelljében tehát a korábban tárgyalt valamennyi erőforrás 
„főszerepet játszik”, részint a fejlesztések általános megalapozását szolgálva, részint a ter-
mékfejlesztés pilléreinek „építőanyagaként”. 
 
2.3. Közjavak hasznosítása a turizmusban 
 
2.3.1. A közjavakkal kapcsolatos igények 
Mint korábban említettük, a turisztikai fejlesztésekben – és általában a turizmus működésében 
– jelentős szerepet játszanak a közjavak. Ezek olyan, emberi tevékenység nyomán létrejövő 
javak, melyek a társadalom minden tagja számára azonos mértékben hasznosak. Másként fo-
galmazva, ha valaki egy közjószágot fogyaszt, azzal nem zár ki másokat annak fogyasztásá-
ból, és nem is csökkenti az igénybevehetőség mértékét mások számára. Például, ha egy turista 
este egy kivilágított utcán sétál, azzal nem csökkenti mások számára sem a közvilágítás mér-
tékét, sem annak hasznát – vagyis a közvilágítást tipikus közjószágnak tekinthetjük. A közja-
vak a legtöbbször egyúttal kollektív javak is, vagyis olyan javak, amelyeket nem a piac, ha-
nem a – központi vagy helyi – kormányzat biztosít (Samuelson – Nordhaus 2005). 
A közjavak egy része természeténél fogva oszthatatlan, vagyis fogyasztásából egyéni szinten 
gyakorlatilag nem zárható ki senki. Ilyennek bizonyul például a nemzetvédelem, a közbizton-
ság, a fogyasztóvédelem vagy a városi közvilágítás. Más közjavaknál elvileg lehetőség van az 
egyéni hasznok differenciálására, ám az állam bizonyos társadalompolitikai célokból ragasz-
kodhat azok közszolgáltatásként való biztosításához – jellegzetesen ilyen javaknak tekinthe-
tők a közoktatás és a közegészségügy. Az utóbbi néhány évtizedben a fejlett piacgazdaságok-
ra jellemző volt, hogy a közjavak utóbbi csoportjában megjelentek és mind jobban elterjedtek 
a piaci alapon biztosított alternatív megoldások – elég, ha a már Magyarországon is létező 
magániskolákra és magánkórházakra utalunk.16 Vagyis a közjavak köre változó, nemcsak a 
gazdasági racionalitás, hanem a politikai akarat is szabályozza kiterjedésüket. 
A turizmus számára fontos közjavak többségét nem csupán és nem elsősorban a turizmus sze-
replői találják hasznosnak. Megfelelő közbiztonság nélkül például nem fejlődhet ki számotte-
vő turizmus, de a nyugodt életkörülmények elsősorban a helyi lakosság érdekeit szolgálják. 
Ebben a helyzetben könnyen előfordulhat az, hogy a turizmus számára mennyiségileg vagy 
minőségileg nem megfelelő az a közjószág, amit az állam „általánosságban” biztosít. A turis-
ták számára például főképp akkor hasznos a rendőri jelenlét (mint a közbiztonság egyik té-
nyezője), ha az az általuk látogatott területekre összpontosul, és ha szükség esetén tudnak a 
rendőrökkel a saját nyelvükön kommunikálni. A turizmus a közjavak ehhez hasonló mennyi-
ségi és minőségi hiányosságait kétféleképpen orvosolhatja: egyrészt piaci alapú kiegészítő 
szolgáltatások megszervezésével (pl. biztonsági őrök alkalmazásával egy üdülőkomplexum-
ban), másrészt a közjavak szolgáltatóitól kialkudott többletjuttatásokkal (pl. meggyőzve a 
helyi képviselőtestületet a rendőrjárőrök számának növeléséről). Mivel az előbbi megoldás 
többletterheket ró a turistákra és/vagy a turisztikai szolgáltatókra, a turizmus szereplői érte-
lemszerűen az utóbbit részesítik előnyben, ha van rá lehetőségük. Ez felveti az állami szerep-
vállalás mértékének és formájának kérdését a turizmus területén.  
Az állam elvileg úgy igyekszik közszolgáltatásait megszervezni, hogy az összességében a 
lehető legnagyobb hasznosságot eredményezze. Ha egyes társadalmi csoportok vagy gazdasá-
gi ágazatok nem érzik elég hasznosnak a közszolgáltatások egy részét a maguk szempontjá-
ból, és többlet-juttatásokra tartanak igényt, akkor az állam ezeket csak úgy tudja biztosítani, 
ha más területekről von el forrásokat. Így a közjavak „testre szabásának” igénye a különböző 
gazdasági szereplők között zajló érdekérvényesítési törekvésekben realizálódik, melyek köz-
vetlen célja az állami szerepvállalás mértékének növelése az adott gazdasági ágazat javára. A 
                                                 
16 Megjegyzendő, hogy egy magánintézmény is nyújthat közszolgáltatást, ha azt a fogyasztók az állami intézmé-
nyekkel teljesen azonos feltételek mellett vehetik igénybe. 
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turisztikai ágazat szempontjából a kérdés úgy merül fel, hogy melyek azok a közjavak (és 
közszolgáltatások), amelyekre különösen nagy szüksége van, és melyek ezek közül azok, 
amelyekkel kapcsolatban speciális igényei vannak.  
Tekintsük át, melyek azok a közszolgáltatások, amelyek a turizmus számára különösen hasz-
nos és fontos közjavak biztosításáról gondoskodnak. A vizsgálat során röviden kitérünk az 
állami szerepvállalással kapcsolatos specialitásokra, a beavatkozás indokolt módjaira és terü-
leteire (Bull 1994, Jancsik 2006). 
 
2.3.1.1. Természeti és kulturális javak védelme  
A turisztikai vonzerők jelentős része potenciálisan veszélyeztetett természeti vagy kulturális 
értéknek minősül. Számos ország turizmusában általános jelenség a célterületek túlterheltsége 
a turisztikai kereslet térbeli és időbeni koncentrációja miatt, ami sokszor eléri vagy meghalad-
ja a fenntarthatóság határát. A turisztikai szolgáltatók által alkalmazott árak nem tartalmazzák 
a környezet megóvásának és esetleges helyreállításának externális költségeit, és ez szükséges-
sé teszi az állami szerepvállalást. Ez irányulhat a jelzett költségek fogyasztók általi megfizet-
tetésére (pl. adók vagy belépti díjak formájában), az érzékeny területekre irányuló forgalom 
mennyiségi korlátozására (szálláshely-kapacitás limitálása), hatékonyabb természet- és örök-
ségvédelmi eszközök alkalmazására (nemzeti park létesítése vagy egy műemlék megfelelő 
funkcióval történő felújítása), illetve a kereslet időbeni és térbeli átcsoportosítására (új célte-
rületek fejlesztése kedvezményekkel és támogatásokkal). 
2.3.1.2. Az infrastruktúra fejlesztése és fenntartása 
Az általános infrastruktúra – közlekedési, közmű- és távközlési hálózatok – megfelelő szín-
vonala elengedhetetlen a színvonalas turizmus létrejöttéhez. Emellett egyre nagyobb szükség 
van a turisztikai termék változatosságát növelő infrastruktúra – kulturális, sport-rekreációs és 
szórakoztató létesítmények – tudatos fejlesztésére is. Az infrastrukturális beruházások magas 
tőkeigényük, és hosszú vagy csak externáliákkal együtt értelmezhető megtérülésük miatt álta-
lában nem nélkülözhetik az állami hozzájárulást. 
Az infrastruktúra csak igen kis részben szolgálja kizárólagosan a turizmus érdekeit – a közle-
kedési hálózatokat például a helyi lakosok ugyanúgy igénybe veszik, mint a látogatók, sőt 
általában jóval nagyobb mértékben. Mégis, sokszor éppen a turizmus igényei jelentik a leg-
főbb okot az infrastruktúra fejlesztésére, hiszen ebben az ágazatban nem lehet látványos fejlő-
dést elérni megfelelő közlekedési és közműhálózat nélkül. A turizmusra alapozó vagy hivat-
kozó fejlesztések esetében az állam elvárhatja, hogy annak költségeihez a turisták valamilyen 
mértékben hozzájáruljanak. Ennek érdekében fizettethet velük olyan használati díjakat, ame-
lyeket a helyiektől nem szed, vagy megpróbálhatja a fejlesztések egyes externális előnyeit 
pénzre váltani – például értékesítheti a fejlesztéseknek köszönhetően megdrágult építési tel-
keket. 
 
2.3.1.3. Oktatás és kutatás 
A humán tőke fejlesztése egy adott desztináció versenyképességének egyik kulcstényezője, 
ugyanakkor nyilvánvalóan csak részben szervezhető meg piaci alapokon. Az oktatás és kuta-
tás elégtelensége a turisztikai szolgáltatások alacsony színvonalához, illetve az innovatív haj-
lam korlátozottságához vezet. Azok az országok, amelyek árak terén kevéssé versenyképesek, 
csak a minőségre helyezhetik a hangsúlyt (ilyenek a fejlett világ országai és egyre inkább 
Magyarország is). Az oktatásnak a minőségi termékek előállításához szükséges alapvető ké-
pességek és ismeretek fejlesztésén túl gondoskodnia kell az újonnan szükségessé váló szak-
mák képzéséről is. A kutatási tevékenységnek pedig elsősorban arra kell irányulnia, hogy a 
turizmus jelenségeinek kiértékelésével, illetve erre támaszkodva az új trendek és a várható 
változások előrejelzésével csökkentse az alkalmazkodás költségeit és időigényét. 
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2.3.1.4. Fejlesztésbarát gazdasági környezet kialakítása 
A rendkívül elaprózott vállalkozói tőke, ami jellemző a turisztikai szektorban, erősen korlá-
tozza az ágazat egészének növekedési és megújulási lehetőségeit. A kis- és középvállalkozá-
sok, összességükben hatalmas potenciált képviselnek ugyan, de külön-külön csak korlátozot-
tan férnek hozzá a fejlesztésekhez szükséges információkhoz és tőkeforrásokhoz. Állami rész-
ről ezért szükség van a fejlesztések és az innovatív tevékenység ösztönzésére a két említett 
termelési tényező hozzáférhetőségének támogatása révén. Az állam a pénzbeli támogatások 
mellett politikai nyilatkozatok szintjén is kiállhat az ágazat mellett, ami egyfajta pszichológiai 
megerősítést nyújthat, és ezáltal növelheti a befektetői bizalmat. 
A turisztikai fejlesztések állami támogatása alapvetően két módon hat a vállalkozásokra. Egy-
részt csökkentheti a vállalkozás tőkeszükségletét, pontosabban tőkeköltségét, növelve ezzel a 
cég határtermelékenységét, így piaci sikerének esélyeit is. Másrészt csökkentheti a vállalko-
zás működési költségeit, javítva annak jövedelmezőségét és hosszú távú stabilitását. A kor-
mányok elsősorban azokra a területekre összpontosítják támogatásaikat, amelyeken a jöve-
delmi és foglalkoztatottsági multiplikátor relatíve a legmagasabb. Így jellemzően a szálláshe-
lyek, a turisztikai attrakciók és a tőkeigényes közlekedési fejlesztések részesülnek a legtöbb 
támogatásban, míg az utazásszervezői és -közvetítői ágazatba, illetve más kevéssé tőkeigé-
nyes területekre alig jut támogatás.  
 
2.3.1.5 Desztináció-marketing megvalósítása 
A desztináció-marketing, vagyis az ország turisztikai kínálatát saját termékként kezelő marke-
ting-tevékenység a legtöbb országban egy speciális szervezet, a nemzeti turisztikai hivatal 
(NTH) feladata. A NTH-ok túlnyomó többsége kormányzati szerv, mely általában teljes egé-
szében vagy nagyobbrészt állami finanszírozással működik. Magyarországon a NTH szerepét 
a Magyar Turizmus Rt. tölti be, amely egy 100 %-os állami tulajdonban álló szervezet. A 
kormányok három oknál fogva vállalnak szerepet a nemzeti turizmusmarketingben: 
 a turisztikai szolgáltatók különböző érdekekkel bírnak, ezért aligha tudják a versenyszem-

pontokat alárendelni a közös marketingprogramok megvalósításhoz szükséges együttmű-
ködésnek; 

 a kormányzatnak lehetnek olyan nemzeti szintű célkitűzési a turizmussal kapcsolatban, 
amelyek túlmutatnak az egyes vállalkozások piaci céljainak összességén; 

 egy központosított marketingszervezet kihasználhatja a nagyobb volumenű tevékenység-
ből adódó méretgazdaságossági előnyöket. 

A NTH-ok alapvetően két működési modellt követhetnek, melyek más-más módon járulnak 
hozzá az ország turizmusának fejlődéséhez: 
 A szolgáltatók támogatása közös marketingakciókkal – ez gyakorlatilag a szolgáltatók 

működési költségeinek csökkentését jelenti, ami egyenértékű a számukra nyújtott export-
támogatásokkal. Saját marketingköltségeiken jelentős megtakarításokat elérve ugyanis 
kedvezőbb versenypozícióból léphetnek fel a nemzetközi piacon; az állami támogatások 
tehát végső soron a kínálati oldalt „erősítik”. 

 Központi, „szolgáltató-független” marketingtevékenység folytatása – ez esetben köz-
vetlenül a potenciális küldőterületek fogyasztóit célozzák meg a (szolgáltatói szempont-
ból) semleges országkampányok, azaz a kereslet felfuttatását kívánják elérni, a fogyasz-
tókra bízva a számukra legmegfelelőbb szolgáltatók megtalálását. 

A fő cél mindkét esetben a többletbevételek realizálása nemzeti szinten. 
 
2.3.2. A szabad javak szerepe a turizmusban 
A szabad javak, a fent tárgyalt közjavakkal ellentétben, nem valamely szervezett és célirányos 
emberi tevékenység eredményeképpen jöttek létre, hanem ettől függetlenül vannak jelen a 
gazdaságban. Hagyományos értelemben véve a szabad javak közé a természet kimeríthetetlen 
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erőforrásai tartoznak, mint a napenergia, a levegő, a nagy sivatagok homokja vagy az óceánok 
vize. Tágabb értelemben véve szabad jószágnak tekinthetünk mindent, ami gazdasági szem-
pontból nem bizonyul szűkösnek, vagyis a fogyasztás nem csökkenti érzékelhetően a jószág 
rendelkezésre álló mennyiségét. 
A turizmus jellemzően jóval nagyobb arányban támaszkodik a szabad javakra, mint az egyéb 
gazdasági tevékenységek többsége. A turisztikai vonzerő-fejlesztésben hasznosítható erőfor-
rások jelentős része ugyanis szabad jószágnak tekinthető (Sinclair – Stabler 1997). 
A legfontosabb hagyományos szabad javak a turizmus számára az alábbiak: 
 Napfény. Bár közvetett módon minden energia, amit életünk és azon belül a gazdasági 

tevékenységünk során felhasználunk, a Napból származik, a turisztikai fogyasztás közvet-
lenül is igénybe veszi a napenergiát – a vízparti üdüléseknek például alapvető fontosságú 
értékmeghatározó tényezője a napsütéses órák száma, de az egyéb turisztikai termékek 
többségénél is befolyásolja az élményt ez a tényező. 

 Légkör. A levegő főképp egyes sajátos tulajdonságai folytán hasznos a turizmusnak: 
 hőmérséklet – alakulása jórészt megszabja az üdülőturizmus feltételeit; 
 tisztaság – egyre fontosabbá válik a nagyvárosi környezetből kiszakadni vágyó turisták 

számára, és olyan termékek lényegi összetevőjét alkotja, mint a hegyvidéki vagy falusi 
üdülés; 

 légmozgás – a megfelelő széljárás elengedhetetlen a vitorlásturizmus fejlődéséhez. 
 Felszíni vizek. A tavak, folyók és tengerek vizét a turizmus széles körben hasznosítja, el-

sősorban üdülési és sportolási céllal. Bizonyos mértékben és sajátos módon a vízenergia is 
hasznos az ágazat számára: a nagyméretű tengeri hullámokat például szörfözésre, a hegyi 
folyók energiáját vadvízi evezésre lehet használni. A felszíni vizek „szabad jószág” mivol-
tát több tényező is korlátozza: 
 a vizek használhatósága érdekében sokszor köz- vagy magánjavakat kell igénybe venni, 

pl. kiépített strandokat; 
 egyes felszíni vizek hozzáférhetőségét tulajdonosuk vagy kezelőjük korlátozhatja, mint 

például a kisebb tavak vagy a természetes gyógyforrások esetében (a fúrt kútból feltörő 
gyógyvizek eleve nem számítanak szabad jószágnak, mivel emberi tevékenység követ-
keztében váltak hozzáférhetővé). 

 Csapadék. A jelentős mennyiségű csapadék inkább visszaveti, mint elősegíti a turizmus 
fejlődését, egy kivétellel: a hó a mérsékelt éghajlati öv téli turizmusának egyik legfonto-
sabb alapfeltétele. 

 Földfelszín. A turistákat elsősorban a felszín változatossága, a táj szépsége vonzza. Sajátos 
szabad jószággal van dolgunk ebben az esetben: a tájban éppen az egyediség és különle-
gesség a vonzó, vagyis földrajzi értelemben ez a kínálat nagyon is szűkös. Nem szűkös 
azonban gazdasági értelemben: egy táj nem „fogy” attól, hogy megtekintik a látogatók (el-
tekintve a turisztikai célú fejlesztések esetleges tájromboló hatásától, de az sem közvetle-
nül a fogyasztókhoz kötődik). 

 Élővilág. A földi bioszféra összességében kimeríthetetlen, így a természet egésze szabad 
jószágnak tekinthető. Azok a fajok azonban, amelyek fennmaradása már csak emberi be-
avatkozással lehetséges, elvileg a közjavak körébe sorolandók. 

A fenti természetes eredetű szabad javak mellett a turizmusban – bizonyos fenntartásokkal – 
az emberi tevékenységekhez köthető javak egy részét is szabadnak tekinthetjük. Ezek közül 
elsősorban az alábbiakat emelhetjük ki: 
 Települések. A városok és falvak sajátos településképükkel, annak épített és humán össze-

tevőivel számos turista érdeklődését felkeltik. Jellemző, hogy a települések „alkotóelemei”,  
- vagyis a különféle ingatlanok, intézmények és események - magán- és közjavakból te-
vődnek össze, összességükben azonban inkább szabad jószágnak tekinthetők, hisz minden-
ki számára egyformán rendelkezésre állnak. 
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 Hagyományok, életmód. Egy terület lakosságának „élő kultúrája” önmagában is komoly 
vonzerőt képes kifejteni, akár az épített környezet relatív jelentőségét is csökkentve. A kul-
túrába való „bepillantás” azonban általában nehezebben valósítható meg, mint egy telepü-
lés megtekintése, így ez a szabad jószág sokszor csak közszolgáltatásként vagy kereske-
delmi formába ágyazva vehető igénybe (az előbbire példa egy önkormányzati szervezésű 
folklórfesztivál, az utóbbira egy étteremben szervezett néptánc-est). 

 Gazdálkodás, földhasználat. Az ember termelő és természet-alakító tevékenységének 
nyomai a Föld lakott területein mindenütt megtekinthetők. Ezek régi és/vagy különleges 
példái egyre több helyütt válnak turisztikai „fogyasztás” tárgyává. 

 Nyelv. Sajátos „közjószág” a nyelv – főleg azok az országok tudják hasznosítani, melynek 
hivatalos vagy széles körben beszélt nyelve(i) világnyelvnek számítanak. A szervezett 
nyelvtanulás természetesen köz- vagy magánjószágnak tekinthető, ám sokan beérik azzal, 
hogy munkájuk vagy kikapcsolódásuk során az elsajátítani kívánt nyelv „közegében” van-
nak. 

A szabad javakról – részben a fentieket összegezve – a következő általános megállapításokat 
tehetjük: 
 korlátlanságuk ellenére igénybevételük sokszor kényelmesebb, ha köz- és magánjavakba 

„konvertálva” történik – a turisztikai termékfejlesztés bőséggel él is ezekkel a lehetőségek-
kel; 

 a szabad javak mennyiségi bősége jelentős minőségi különbségeket takar – vagyis a turis-
ták másnak érzékelik és értékelik például az egyes konkrét tájakat vagy kulturális értéke-
ket; a turisztikai fogyasztói igények keletkezése nem is lenne megmagyarázható e különb-
ség-érzékelés nélkül; 

 a szabad javak fogyasztása nem szerepel a GDP-ben – ez egyrészt azt eredményezi, hogy a 
turizmus gazdasági súlya statisztikailag kisebb a valóságosnál, másrészt számos külső gaz-
dasági hatás keletkezéséhez vezet (lásd alább); 

 a szabad javak köre az emberi tevékenységek kiterjedésével párhuzamosan csökken – en-
nek részben fizikai okai vannak (pl. a hóhatár magasabbra húzódása az üvegházhatás mi-
att), részben tisztán gazdaságiak (pl. „elfogynak” a szabad javak, mint egyes veszélyezte-
tett fajok esetében, vagy mint a tópartok felparcellázása következtében). 

 
2.4.  Pozitív és negatív externáliák a turizmusban 
A külső gazdasági hatások (externáliák) fogalma jól ismert a közgazdasági szakirodalomból. 
Ilyen hatásokkal akkor számolhatunk, ha egy bizonyos gazdasági tevékenységből származó 
költségek vagy előnyök másoknál realizálódnak úgy, hogy azokat okozóik nem fizetik meg 
(Samuelson – Nordhaus 2005, Kerekes – Szlávik 2006). 
A külső gazdasági hatások több szempont szerint csoportosíthatók: 
 A hatás általános jellege alapján léteznek pozitív és negatív externáliák. Pozitív a külső 

gazdasági hatás, ha valamely gazdasági szereplő tevékenységének eredményei más szerep-
lő(k) számára is hasznosak, de utóbbi(ak) ennek a haszonnak az értékét nem fizeti(k) meg. 
Negatív externália esetén a hatás fordított: egy gazdasági szereplő tevékenysége másoknak 
úgy okoz költségeket, hogy az előbbi azokat nem téríti meg az utóbbiak számára. 

 A hatás érintettjei alapján megkülönböztetjük a magán- és közszféra szereplőihez kötődő 
externáliákat. A hatások felléphetnek az egyes szférákon belül is, de többnyire a kettő kö-
zött jelentkező hatásokkal számolhatunk. 

 A hatás területe alapján beszélhetünk gazdasági, társadalmi és környezeti externáliákról. 
A „haszon” illetve a „költség” fogalma ezeken a területeken más-más formában jelenik 
meg, és sok esetben nem is számszerűsíthető egyértelműen. 

A fenti típusokat kombinálva mutatja be az  
8. táblázat, konkrét példákat megnevezve a turizmushoz kapcsolódóan. 
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8. táblázat: A turisztikai fejlesztésekhez kötődő külső gazdasági hatások 

Érintett Jelleg  Terület  
Gazdaság Társadalom Környezet 

Magánszféra Pozitív  új közlekedési 
kapcsolatok 

 új rekreációs 
lehetőségek 

 kereskedelem 
élénkülése 

 ingatlanérték 
növekedése 

 pozitív demonst-
rációs hatások 
(pl. igény az 
egészségesebb 
életmódra, vagy 
a magasabb 
képzettségre) 

 környezet szeb-
bé válása 

 Negatív  ingatlanérték 
csökkenése 

 infláció 

 zsúfoltság növe-
kedése 

 bűnözés erősö-
dése 

 negatív de-
monstrációs ha-
tások 

 táj beépülése 
 zaj növekedése 
 légszennyezés 
 vízszennyezés 
 szemét 

Közszféra Pozitív  növekvő adóbe-
vételek (közvet-
lenül és közve-
tetten) 

 javuló kulturális 
lehetőségek 

 elvándorlás las-
sulása 

 természeti érté-
kek megőrzése 

 Negatív  költségesebb 
infrastruktúra-
fenntartás 

 leterheltebb 
(romló minősé-
gű) köz-
szolgáltatások 

 természeti érté-
kek pusztulása 

Forrás: Pearce (1989) 
 
A legtöbb externália a turizmus részéről a turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódik. Egy jelen-
tősebb beruházás, egy nagyobb utazásszervező új programja, egy új tömegrendezvény vagy 
akár csak egy sikeresebb marketingakció is komoly turistaforgalmat generálhat az érintett 
területen, kiváltva a fenti táblázatban bemutatott hatások kisebb-nagyobb részét. A turistafor-
galom növekedése azonban nemcsak az említett tényezők miatt következhet be, hanem ke-
vésbé „irányított”, vagy egyenesen spontán módon is. A forgalomnövekedés mögött azonban 
szinte mindig fel lehet fedezni kiváltó okokat, például: 
 népszerű útikönyvek útmutatásai – olyan, milliós példányszámú, világsikerű sorozatok, 

mint pl. a Lonely Planet, ajánlásaikkal jelentős tömegeket irányíthatnak egy-egy helyszín-
re; 

 a média ajánlatai – specializált tévécsatornák és magazinok, ha elég széles a közönségük, 
érezhetően befolyásolhatják egy-egy hely látogatottságát; 

 híres személyek utazásai – a modern tömegkultúra nevesebb sztárjai közvetlenül (műso-
rokkal, könyvekkel, mint például Michael Palin) vagy egyszerűen személyes példájukkal 
is sokakat inspirálhatnak egy konkrét helyszín felkeresésére; 

 népszerű tévésorozatok vagy mozifilmek helyszínei – ezek nézői közül sokan szeretik 
úgy átélni kedvenceik kalandjait, hogy felkeresik a cselekmény helyszíneit. 

Természetesen a növekvő forgalom hatásait a helyszínen egyöntetűen a „turizmus” követ-
kezményeinek tekintik, függetlenül a kiváltó okoktól. 
Eddig elsősorban a turizmus által okozott hatásokkal foglalkoztunk, de nyilvánvalóan maga a 
turisztikai szektor is lehet külső gazdasági hatások elszenvedője vagy haszonélvezője. A tu-
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rizmus összetettsége és széles körű kapcsolatrendszere folytán rendkívül sokféle hatással lehet 
számolni – felsorolásuk helyett csupán ezek főbb csoportjaira utalunk: 
 A turisztikai erőforrásokat érő hatások – valamennyi korábban ismertetett erőforrás-

típus állapotának változása hatással van a turizmusra, így például a természetvédelem, a 
műemlék-rekonstrukció, az úthálózat fejlesztése vagy az oktatás színvonalának emelése 
egyaránt pozitív externáliákat eredményez; az állapot- és színvonalromlás értelemszerűen 
negatív hatással jár. 

 A turistákat érő hatások – a diszkrecionális jövedelmet, a szabadidőt és a motivációt 
egyaránt érhetik olyan hatások, amelyek keresletnövekedést eredményeznek. Megjegy-
zendő, hogy ezek közül inkább csak az első két tényezőre jellemző, hogy gazdasági dönté-
sek következtében változik, a motivációra inkább a nem gazdasági tényezők gyakorolnak 
hatást (pl. politikai bizonytalanság növekedése). 

 A turisztikai szolgáltatókat érő hatások – ide tartozik minden olyan hatás, ami más vál-
lalkozások vagy az állam részéről érheti a szolgáltatókat, mint például egy szennyező 
üzem megjelenése egy szálloda közelében vagy a díjfizetés bevezetése egy autópályán. A 
hatások specifikuma főként abból fakad, hogy a turisztikai szolgáltatók más vállalkozá-
soknál általában jóval érzékenyebbek a környezetükben bekövetkező változásokra. 

A külső gazdasági hatások esetében szükség lehet a negatívumok mérséklésére, illetve igény 
fogalmazódhat meg a pozitív hatások jobb kihasználására. Ehhez mindenekelőtt az externá-
liák azonosítására és természetük feltárására van szükség (Berry 1996). Ezt az elemző munkát 
több tényező is nehezíti: 
 A hatások gyakran az okozó tevékenységtől térben vagy időben távoli időpontban jelent-

keznek. Egy folyóba kerülő mérgezőanyag-szennyezés akár több száz kilométeres távol-
ságban is ellehetetlenítheti a vízi turizmust (ez volt tapasztalható Magyarországon például 
2000-ben a Tisza romániai szennyezése nyomán), a bányászati karsztvíz-kitermelés pedig 
fokozatosan, évek múltán okozhatja a környék forrásainak (és esetleges gyógyvizeinek) 
elapadását. 

 A hatások között gyakran egyidejűleg találunk pozitív és negatív jellegűeket. Még egy-
azon területen (gazdaság, társadalom vagy környezet) belül is sokszor fennáll a kettősség, 
de jellemzőbb az, hogy az egyik területen inkább a pozitívumok, másutt viszont jórészt a 
negatívumok dominálnak. Egy autópálya-építés például előnyös a szolgáltatóknak, mert 
több fogyasztó számára válnak elérhetővé, jó a turistáknak, mert kényelmesebben és rövi-
debb idő alatt juthatnak el a célterületre (gazdasági előnyök), de csökkentheti utóbbi he-
lyen a nyugalmat és a biztonságot (társadalmi hátrány), illetve nyomvonala mentén rom-
bolhatja a tájat (környezeti hátrány). 

 A külső gazdasági hatások gyakran érintik a turizmus számára fontos szabad javakat. Mi-
vel ezeknek nincs „gazdája”, a hatás felismerése és megfelelő kezelése késedelmet szen-
vedhet, sőt sok esetben lehetetlenné is válhat. A demonstrációs hatások következtében át-
alakuló helyi öltözködési és táplálkozási szokások esetében például általában csak akkor 
tűnik fel a hatás, amikor az már lényegi (és zömmel visszafordíthatatlan) változásokat 
okozott. 

Az elmondottakból is kiderül, hogy az államnak különleges szerepe van a külső gazdasági 
hatások kezelésében, sőt előidézésében is. Az állam célja a korábban részletesen bemutatott 
közjavak biztosításával eleve az, hogy pozitív externáliákat idézzen elő a társadalom számá-
ra. A piac ugyanis a társadalom normális működéséhez szükséges javak egy részét nem képes 
a kellő hatékonysággal és kiegyensúlyozottsággal biztosítani, így az állam teszi meg ezt pótló-
lag helyette. 
A pozitív gazdasági hatások előidézésén túl az állam feladata a más szereplők által okozott 
negatív hatások lehetőség szerinti maximális mérséklése. Ezt adminisztratív szabályozással, 
illetve adók és támogatások révén próbálja megvalósítani. Megjegyzendő, hogy a negatív 
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externáliák kezelésének nem ez az egyetlen módja: lehetőség van ugyanis a hatás okozói és 
annak elszenvedői közötti tárgyalásos kárrendezésre, illetve a társadalmi nyomás által kikény-
szerített önszabályozásra is (Pénzes 2005). 
 
2.5. Természeti erőforrások és természeti attrakciók szerepe, jelentősége és típusai a turiz-

musban 
A természeti erőforrások köre igen széles – közéjük sorolható minden olyan természeti kép-
ződmény és jelenség, amely számot tarthat a turisták érdeklődésére. Ezt a kategóriát napja-
inkban már könnyebb kizárásos alapon megközelíteni: egyre szűkül az ember által megismert 
természetes környezet azon része, amely még nem számít potenciális turisztikai attrakciónak 
– hisz ma már például a világűrt is felkeresi néhány vállalkozó kedvű turista. Az olyan, né-
hány évtizede még csak kutatók által látogatott helyszíneket, mint az örök jéggel borított terü-
letek, az aktív vulkánok, a sivatagok, a trópusi őserdők vagy a magashegységek, ma már 
rendszeresen és egyre nagyobb számban keresik fel a turisták – jószerével már csak a tenge-
rek mélye ismeretlen előttük (Bokor – Kollarik – Kulcsár 1996). 
A természeti erőforrások változatos szerepeket töltenek be a turisztikai kínálatban, valamilyen 
formában „beépülve” szinte a legtöbb termékbe. A természet a turisták szempontjából az 
alábbiakra „képes”: 
 esztétikai élményt nyújt – a táj szépsége, különlegessége akár több ezer kilométeres uta-

zásokra is ösztönözheti az embereket, de elegendő indokot szolgáltathat egy fél napos ki-
ránduláshoz is; 

 pihenési (rekreációs) lehetőségeket biztosít – a legtöbb ember számára a pihenés termé-
szeti környezetben képzelhető el leginkább, különösen a városi lakosság körében; 

 nyugalmat sugároz – a munkával töltött stresszes hétköznapokon sokan áhítoznak a ter-
mészet csendje és békéje után; 

 sporttevékenységeknek és más aktív időtöltéseknek ad „keretet” – bár számos sportág 
igényel valamilyen kiépített infrastruktúrát, a legtöbb ember számára jelentős értéknövelő 
tényező, ha ez a természetbe van ágyazva; 

 elősegíti az egészségmegőrzést – a modern orvostudomány nem feledtette el a hagyomá-
nyos gyógymódokat, sőt új alkalmazási lehetőségeket tárt fel – így ma a gyógyvizek, a 
gyógynövények és a különlegesen tiszta levegő sokak érdeklődését felkeltik; 

 tanulási lehetőségeket nyújt – az emberek egy része szabadidejét is szívesen áldozza 
arra, hogy gyarapítsa ismereteit, adott esetben a természeti értékek megismerése révén; 

 támogathatja az önmegvalósítást – sokak számára a természet kihívásokat jelent, olyan 
próbatételeket, melyek teljesítésével kibontakoztathatják képességeiket – egy hegy meg-
mászása vagy egy sivatag átszelése ilyen szempontból sokkal többet jelent számukra pusz-
ta fizikai teljesítménynél. 

A természeti erőforrásokra épülő attrakciók – ellentétben a kulturális jellegűekkel – elsősor-
ban testi élményeket biztosítanak az emberek számára, de rajtuk keresztül igen pozitív pszi-
chés hatást is gyakorolnak rájuk („ép testben ép lélek”). A modern civilizáció zömmel mes-
terséges környezetében élő ember tudatosan vagy tudat alatt, de igényli a természettel való 
kapcsolat fenntartását, így szabadidő-töltésében is vonzódik a természetre épülő tevékenysé-
gekhez. 
Sajátos módon a természet már nem természetes a mai ember számára – nem ismeri eléggé, 
nemcsak szélsőségeitől tart, de szinte minden, „normálistól” eltérő jelenségétől, és nehézke-
sen tudja „használni” a természetes környezetet. A természeti alapú turisztikai vonzerők jelen-
tősége éppen abban áll, hogy segítenek a mai embernek ezen problémák leküzdésében – be-
mutatják, biztonságossá és kényelmesen használhatóvá teszik számára a „természetet”. Para-
dox módon a „használhatóság” a legtöbbször épp a természetes jelleg csökkentésével valósul 
meg – gondoljunk csak a szállodákkal és más szolgáltató létesítményekkel beépített tenger-
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partokra vagy az autóparkolókkal, éttermekkel „ellátott” hegyvidéki kilátókra. Ugyanakkor a 
vonzerők azzal, hogy „terelik” a turistaforgalmat, kétségkívül segítik megőrizni a nem (vagy 
legalább iparszerűen nem) hasznosított természeti erőforrásokat. 
A természeti erőforrások változatos vonzerő-, illetve termék-kialakítási lehetőségeket nyújta-
nak. Ezeket az alábbiak szerint foglalhatjuk össze az erőforrások típusai alapján: 
 Tengerek – partjaik az egyik legnépszerűbb turisztikai terméknek, az üdülésnek nyújtanak 

otthont. Ugyanakkor a tenger vize és élővilága még több más termék kialakítását is lehe-
tővé teszi (vitorlázás, yacht-turizmus, hullámlovaglás, búvárkodás, tengeri hajóutak). 

 Szigetek – a világ többi részétől való elzártság (elszigeteltség) érzetének keltésével pszi-
chésen fokozzák a turista pihenési élményét – nem véletlenül élveznek megkülönböztetett 
figyelmet az üdülőutak piacán. 

 Folyók – kisebb részben üdülési céllal keresik fel partjaikat a turisták (egy helyben tartóz-
kodva vagy yachton hajózva), jellemzőbben azonban sportolási szándékokkal (kajak, ke-
nu, evezés). Különösen népszerű az utóbbi években a folyók „adrenalinszint-növelő” te-
vékenységek céljából történő igénybevétele (rafting, jetski). A békésebb szakaszokon a 
horgászturizmus fejlődése is lehetséges. 

 Tavak, mocsarak – az előbbiek klimatikus adottságaik és a vonatkozó szabályozások 
függvényében szolgálhatják az üdülő-, a sport-, a természetjáró és a horgászturizmust; az 
utóbbiak túlnyomórészt védett természeti értékekként az élővilág iránt érdeklődőket vonz-
zák (madármegfigyelés). A különlegesen szép környezetben levő tavak esetében előfor-
dulnak a „vízen kívüli” (azaz fürdőzés nélküli) rekreációs tevékenységek is (pl. a számos 
alpesi tónál). 

 Vízesések – különleges szépségüknél fogva látogatók széles körét vonzzák, akár egyedi-
leg is (vagyis a környék egyéb természeti értékeitől függetlenül). A vízesések esetében 
nem annyira a természeti érték, hanem a „csoda”, a „szenzáció” ragadja meg a látogatókat. 
Így könnyebben megbocsátják a környék jelentős beépültségét is (pl. Niagara). 

 Források – önálló vonzerővé leginkább a meleg vizű, gyógyhatású vizet felszínre hozó 
források fejleszthetők – ezek szó szerint a gyógyturizmus legfontosabb forrásainak minő-
sülnek. 

 Hegyek – otthont adnak az egyik legkeresettebb sportturisztikai terméknek, a síelésnek. 
Emellett számos más aktivitásnak is teret nyújtanak (hegymászás, sziklamászás, túrázás, 
hegyikerékpározás, paragliding stb.), és kiemelkedő a jelentőségük az üdülési termékek 
kialakítása terén. A pusztán csak „szép tájak” iránt érdeklődő autós turisták számára is kü-
lönösen vonzóak. 

 Dombvidékek – kevésbé „extrém” felszíni formákkal bírnak, mint a hegyek, de éppen 
ezért alkalmasabbak is azoknál bizonyos tevékenységre, elsősorban a kerékpározásra és a 
lovaglásra. Viszonylag gyakoriak a vegyes (természeti és kulturális vonatkozású) termé-
kek is, mint pl. a borturizmus. 

 Barlangok – turisztikailag csak megfelelő kiépítettség esetén hasznosíthatóak, akkor vi-
szont gyakorlatilag mindenki potenciális látogatónak számít. Zömmel másodlagos attrak-
ciókként ajánlhatók bármilyen elsődleges vonzerő kiegészítéseképpen. A különlegesen 
szép vagy érdekes cseppkőbarlangok önállóan is vonzóak lehetnek („barlangturizmus”). A 
barlangok rendkívül tiszta levegője az egészségturisztikai hasznosítást is lehetővé teszi. 

 Sivatagok – a turizmus általában csak a biztonságosan megközelíthető területekbe (siva-
tag széle, oázisok) „kóstol bele”, a különleges természeti környezet megismerése céljából. 
Mivel a sivatag önmagában csak rövid időre biztosít látnivalót, a termékfejlesztés során 
gyakran kiegészül sport- vagy kulturális jellegű „adalékokkal” (tevegelés, motorozás, 
buckaszörf, látogatás egy „hagyományos” faluban stb.). 
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 Szavannák, sztyeppék – főleg látványos faunájukkal vonzzák az érdeklődőket (szafarik). 
A termékfejlesztés során sokszor vegyülnek kaland-elemek is az alapélménybe (sátorban 
éjszakázás, tábortűznél evés, éjszakai vadles stb.). 

 Jégmezők, gleccserek – a szélsőséges éghajlati viszonyok miatt itt is a természetjáró és a 
kalandturizmus hibridjéről beszélhetünk. A Föld legkevésbé látogatott területei is ebbe a 
kategóriába tartoznak (Antarktisz). 

 Erdők – mérséklet égövön főleg az üdülést és a természetjárást szolgálják, trópusi éghaj-
laton a kalandjelleg dominál („túlélőtúrák”), bár itt is az érdeklődők jelentős részét képe-
zik a „klasszikus” természetbúvárok. 

 Vulkánok, gejzírek – különlegességüknél és veszélyességüknél fogva a természetbarátok 
mellett az „adrenalin-turistákat” is vonzzák. 

 Őslénytani lelőhelyek – általában a megrögzött természetbúvárok kedvencei, bár a híre-
sebb/látványosabb helyszínek (pl. Magyarországon Ipolytarnóc) a nagyközönség ingerkü-
szöbét is elérik. 

 Különleges élőhelyek – egyes ritka állat- és növényfajok előfordulási területei – ha eléggé 
„látványosak” – nagyszámú turistát képesek vonzani, a rendszeres természetjárókat csak-
úgy, mint az ismeretterjesztő filmek világát egyszer-egyszer „élőben” is megtapasztalni 
kívánókat. A különlegesség és a fokozott érdeklődés a természeti alapú termékek átlagá-
hoz képest igen magas árfekvésű termékek kialakítását is lehetővé teszi (pl. Galápagos-
szigetek, Nagy Korallzátony, Ngorongoro-kráter). 

Végezetül pár szót kell ejtenünk a védett területek jelentőségéről. Fontos, hogy ezek önma-
gukban nem feltétlenül jelentenek számottevő turisztikai attrakciót. Sőt, a védettség maga 
vélhetően a potenciális látogatók kisebb részének jelent vonzerőt (természetbúvárok, túrázók, 
fotósok), a többség semlegesen viszonyul hozzá. A védettség jelentősége turisztikai szem-
pontból leginkább az, hogy egyfajta „márkajelzésként” szolgál, kiemeli a különleges értékű 
elemeket a többi természeti vonzerőn belül. Fontos továbbá hangsúlyozni, hogy a turisztikai 
termékfejlesztés szempontjából nem elsősorban a védett területeken található konkrét termé-
szeti és táji értékek játszanak döntő szerepet, hanem azok a lehetőségek, illetve szolgáltatások, 
amelyek megengedhetik az adott terület bekapcsolását valamely programba vagy tematikus 
útvonalba. Természetesen szem előtt kell tartani, hogy a védett értékekkel kapcsolatos elsőd-
leges szempont nem azok turisztikai hasznosítása, hanem megőrzésük a jövő számára. 
 
2.6. Kulturális erőforrások és kulturális attrakciók szerepe, jelentősége és típusai a turiz-

musban 
A kulturális erőforrások nagy változatosságot mutatnak – jóformán az az egyetlen közös jel-
lemzőjük, hogy valamilyen emberi tevékenység nyomán jöttek létre. Nyilvánvalóan nem 
minden ilyen tevékenység eredményét tekinthetjük potenciális kulturális erőforrásnak, csak az 
emberi lét „gyümölcseinek” egy viszonylag szűk részét – nevezetesen azokat a javakat, ame-
lyeket a közvélekedés általában kulturális értéknek tekint. Az ilyen értékek körének pontos 
behatárolása azonban nehézségekbe ütközik: egyrészt, mert maga a kultúra fogalma is sokfé-
leképpen értelmezhető (lásd erről az 5.1 alfejezetet), másrészt azért, mert a turisták érdeklődé-
sét felkelteni képes kulturális javak köre idővel változik (jellemzően bővülő tendenciát mu-
tat). Így a kulturális erőforrásokat a legegyszerűebben úgy határozhatjuk meg, mint a turiszti-
kai kínálatba ténylegesen bevonható emberi alkotások és tevékenységek összességét. 
A kulturális erőforrások központi alkotóelemként (elsődleges vonzerővé válva) vagy környe-
zeti tényezőként számos turisztikai termékben jelen vannak. Szerepük – a teljesség igénye 
nélkül – az alábbiakkal jellemezhető: 
 művelődési lehetőséget nyújtanak – az úgynevezett „általános műveltség” szintjének 

emelése sokak számára folyamatosan érvényesülő, többé-kevésbé tudatosan követett élet-
célt jelent, ami ösztönzőleg hat a „kulturális tapasztalatszerzésre”; 
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 műélvezetre adnak alkalmat – a kulturális erőforrások egy szűkebb csoportját alkotó 
művészeti alkotások (mind az ún. „magas kultúra”, mind a populáris kultúra „termékei”) 
az erre fogékony emberek számára különleges esztétikai és szellemi élményeket nyújta-
nak; 

 „megfoghatóbbá” tehetik az álmokat – sokan vannak, akik hajlamosak magukat beleál-
modni egy nem létező világba: valamely letűnt korba vagy egy tisztán képzelet szülte kör-
nyezetbe – a történelmi városok vagy a kedvenc regényeik, mozifilmjeik helyszíneinek 
meglátogatása számukra álmaik „valóságosabb” átélését, már-már valóra váltását jelenthe-
ti; 

 életmód-váltást jelentenek – az idegen szokások, a megszokottól eltérő gondolkodásmód 
és életvitel „megízlelése” vagy kisebb-nagyobb mértékű átvétele sokak számára a kikap-
csolódás leghatásosabb módját jelenti – vannak, akik utazásaik során kifejezetten a min-
dennapi élet erőteljes „másságából” fakadó „kultúrsokkot” szeretnék megtapasztalni; 

 elősegítik a személyiségfejlődést – a másképp élő, gondolkodó emberekkel való találko-
zás, az emberi hitvilág másfajta kifejezési módjainak megismerése és általában véve a tár-
sadalmi lét sokszínűségének megtapasztalása elvileg növeli az emberek toleranciaszintjét, 
megértőbbé teszi őket mások problémái iránt – a turizmust ilyen szempontból is méltán 
nevezhetjük a „béke iparágának”. 

A kulturális erőforrások – mint a fentiekből is kiderül – elsősorban szellemi jellegű élménye-
ket képesek nyújtani a turistáknak, bár ezek tartalmilag nagy változatosságot mutatnak. A 
„szellemi élmény” fogalma persze korántsem kizárólag a különleges értékű szellemi alkotá-
sok (pl. művészeti remekek) befogadását jelenti – a hétköznapi élet megismerése vagy a tö-
megkultúra „fogyasztása” is ebbe a körbe tartozik. 
Az ember alkotta értékek turisztikai hasznosíthatósága jellemzően más problémákat vet fel, 
mint a természeti erőforrásoké. Fontos különbséget jelent, hogy itt nem elegendő csupán a 
megőrzésre összpontosítani, hanem a fenntartással is foglalkozni kell; az emberi kéz művei 
ugyanis maguktól nem képesek megújulásra. A fennmaradás kulcsa a legtöbb esetben valami-
lyen funkció megléte, ami „természetes” vagy mesterséges módon kötődik az erőforráshoz 
(egy templomnak pl. van „természetes” liturgiai-hitéleti funkciója, míg egy régi nemesi palo-
tát „meg lehet tölteni” egy mesterséges muzeális funkcióval). A kulturális erőforrások ugyan-
akkor a természetiekkel szemben bővíthetők, akár közvetlenül turizmusfejlesztési céllal is. 
A kulturális erőforrások turisztikai jelentősége első megközelítésben könnyen meghatározha-
tó: ezek szolgálnak a kulturális turizmus körébe tartozó termékek fejlesztésének alapjául. 
Maga a kulturális turizmus fogalma már nehezebben értelmezhető (lásd erről bővebben az 5.4 
fejezetet), mindenesetre leszögezhetjük, hogy a kulturális erőforrások általában nagyobb súly-
lyal vesznek részt a turisztikai termékkínálat kialakításában, mint ahogy a felületes szemlélő 
számára tűnhet. Érdemes ezzel kapcsolatban megfontolni az alábbiakat: 
 Mint korábban jeleztük, a turizmusban hasznosítható kulturális értékek köre folyamatosan 

változik, így az ezekre épülő kulturális turizmus „határai” is változnak. A népi kulturális 
értékek például még a tömegturizmus korszakának kezdetén is szinte csak a néprajzkuta-
tókat érdekelték, ma viszont ezeket skanzenekben, táncházakban, folklórfesztiválokon, fa-
lumúzeumokban mutatják be a nagyközönségnek (Hollókő példáján is láthatjuk, hogy 
ezek az értékek világszintű elismerésre és érdeklődésre is számot tarthatnak). Ma már kul-
turális értéknek számítanak a hagyományos mesterségek, illetve ezek működő műhelyei és 
központjai, a gazdálkodás és a munka sajátos emlékei (teraszos rizsművelés, század eleji 
munkástelepek), de még az olyan szomorú emlékhelyek is, mint pl. a II. világháború kon-
centrációs táborai. 

 A turizmusnak szinte nincs is olyan formája, amelynek ne lennének legalább valamilyen 
mértékben kulturális vonatkozásai is. Bármennyire is távol álljon a „valódi” kultúrától a 
turista fő utazási motivációja (pl. gyógykezelés, kikapcsolódás, üzlet), senki sem képes 
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teljesen „immunis” maradni a helyi kulturális hatásokkal szemben; és természetesen a leg-
többször nem is akar az maradni – a legtöbb utazó kisebb-nagyobb mértékben és talán fé-
lig-meddig önkéntelenül, de „fogyasztójává” válik a helyi kulturális „kínálatnak”, függet-
lenül az elsődleges motivációjától. 

A kulturális értékek igen sokrétűen használhatók turisztikai termékfejlesztésre, általában meg-
lehetősen nagy szabadságot nyújtva a hasznosítók számára. Egy ókori romterület például – a 
teljesség igénye nélkül – az alábbi termékekbe „építhető be”: 
 középiskolai osztálykirándulás, az adott korszakhoz kötődő helyszíni tanórával; 
 csoportos körutazás, egy rövid, rutinszerű látnivaló-ismertetéssel; 
 régészeti tanulmányút, alapos szakértői bemutatással, mely tartalmazhatja a nagyközön-

ség által elzárt területek megtekintését is; 
 művészeti alkotótábor, középpontjában a helyi alkotások által inspirált mozaikkészítő-

tanfolyammal; 
 történelmi fesztivál, korhű jelmezekkel és eseményekkel (pl. ókori színdarab bemutatása, 

gladiátor-küzdelem imitálása). 
A fenti példák is mutatják, hogy a kulturális alapú turisztikai termékfejlesztésnél kiemelkedő-
en nagy jelentőséggel bír az úgynevezett interpretáció, vagyis a „nyers” erőforrás értelmezé-
se, célirányos bemutatása és élmény-elemekkel való kiegészítése (Putzkó-Rátz 2000). Az in-
terpretáció elválaszthatatlanul hozzákapcsolódhat az adott kulturális értékhez, mint például 
egy romterület elpusztult épületeinek részbeni rekonstrukciója és magyarázó leírásokkal, áb-
rákkal való bemutatása esetén; de lehet alkalomszerű is, mint a fent felsorolt példáknál. 
A kulturális erőforrások csoportosítása többféleképpen valósítható meg a választott megköze-
lítési mód függvényében. Az egyik legegyszerűbb felosztás két nagy csoportot különböztet 
meg: 
 Kulturális örökség – ide tartozik minden olyan érték, amely valamely múltbéli emberi 

tevékenység eredményeképpen jött létre. 
 Élő kultúra – egyfelől a napjainkban élő emberek életvitele, szokásai és tevékenységei, az 

általuk fenntartott tradíciók sorolhatók ide, másrészt a szórakoztató vagy éppen hagyo-
mányőrző céllal teremtett események. 

A két kategória között nem húzható éles határvonal: a „maguktól” élő hagyományok (pl. a 
mohácsi Busójárás) akár az örökség részének is tekinthetők, a hagyományos életmódot folyta-
tó településeken vagy a tradicionális tevékenységüket fenntartó ipari üzemekben pedig a 
múltból örökölt épületek és használati tárgyak is az élő kultúra szerves részei.17 Készíthető 
egy olyan csoportosítás is, amely a fenti két kategóriát inkább komponenseknek tekinti, me-
lyek különböző mértékben vannak jelen az erőforrások egyes csoportjaiban. Egy ilyen értel-
mezést mutat be az alábbi lista, mégpedig a „holtabb” értékek felől az „élőbbek” irányába 
haladva: 
 Műemlékek és műtárgyak 

 képzőművészeti gyűjtemények – a régi korok művészetét bemutató képtárak, szobor-
gyűjtemények, régészeti és iparművészeti múzeumok 

 galériák és kiállítóhelyek – főképp kortárs művészet, időszakos kiállítások 
 uralkodói és nemesi rezidenciák – vidéki kastélyok, városi paloták 
 kertek és parkok – történelmi kertek, kastélyparkok, arborétumok 
 vallási műemlékek – székesegyházak, templomok, kolostorok, zarándokhelyek, szenté-

lyek 
 Kultúrtörténeti értékek 

 szociokulturális értékek – ősember-lelőhelyek, társadalomtudományi múzeumok, törté-
nelmi ruhagyűjtemények, koronázási ékszerek, bútormúzeumok, játékmúzeumok 

                                                 
17 A kulturális erőforrásokra alkalmazható az a hármas felosztás is, ami az 5.4 alfejezetben kerül bemutatásra a 
turizmus és a kultúra kapcsolatával összefüggésben. 
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 történelmi személyiségekkel összefüggő értékek – pl. festők, írók, zenészek életének és 
alkotómunkájának helyszínei 

 történelmi események színhelyei – pl. csatamezők, koronázások helyszíne 
 tudományos értékek – természettudományi múzeumok, technológiai-fejlesztési közpon-

tok, tudományos bemutatóhelyek 
 az élővilág történetével kapcsolatos értékek – rezervátumok, állatkertek, tengeri akvári-

umok, geológiai feltárások 
 katonai értékek – várak, csataterek, repülőterek, kikötők, hadifogolytáborok, katonai 

múzeumok 
 népirtással kapcsolatos emlékek – gettók, koncentrációs táborok 
 gasztronómia – nemzeti és nemzetiségi konyha 
 borkultúra – történelmi borvidékek 

 Gazdaságtörténeti értékek 
 mezőgazdasági és nyersanyagtermelői tevékenységgel összefüggő értékek – hagyomá-

nyos mezőgazdasági üzemek, tanyák, farmok, tejgazdaságok, szőlőültetvények, boros-
pincék, falumúzeumok, halászatok, bányák, öntözési rendszerek 

 kézműipari központok és műhelyek – kézműves termékekkel és eljárásokkal összefüggő 
értékek, hagyományos mesterségek pl. malmok, fazekas- és kovácsműhelyek, illetve 
fémművesek, takácsok, üvegfúvók, selyemszövők, kelmefestők stb. 

 feldolgozóipari tevékenységgel összefüggő értékek – porcelángyárak, sörfőzdék, autó-
gyárak, gazdaságtörténeti múzeumok 

 közlekedési értékek – közlekedési múzeumok, turisztikai vasútvonalak, nosztalgiavona-
tok, csatornák, régi hajók, repülők és gépkocsik 

 szolgáltatóipari és kereskedelmi értékek – történelmi éttermek, cukrászdák, szállodák, 
hagyományos üzletek, patikák, vásárok, vásárcsarnokok 

 Komplex kulturális értékek 
 városok és városképek – városközpontok, utcahálózat, épületcsoportok, városfalak; ezek 

mellett kiemelkedően érdekes lehet a városok mindennapi élete 
 falvak – történelmi formában fennmaradt települések, illetve az ezek épületállományát 

„megmentő” skanzenek; a hagyományos (vagy annak vélt) falusi élet is vonzó lehet 
 tájak és védett területek – emberi tevékenység nyomát viselő kultúrtájak, nemzeti par-

kok (az „érintetlen” védett területek nem tartoznak ide) 
 Események és rendezvények 

 vallási események – egyházi ünnepek, zarándoklatok 
 fesztiválok és parádék – történelmi vásárok és fesztiválok, „múltidéző” ünnepségek, 

folklórfesztiválok 
 előadó-művészeti értékek – színházi és operaelőadások, koncertek, szabadtéri és utcai 

programok, performance, színház. 
Az egyes kulturális értékek „holt” és „élő” összetevőinek aránya nem tekinthető állandónak – 
ez nagyban múlik az adott érték fenntartási és kezelési módján, illetve a hozzá kapcsolódó 
interpretációs techniká(ko)n. Egy falusi fazekasműhely lehet például tisztán örökség-jellegű 
(teljességgel „holt”), ha használaton kívül áll egy falumúzeum vagy skanzen részeként; illetve 
lehet egyértelműen élő is, ha generációkon át folyamatosan működik és a jelenben is hagyo-
mányos tevékenysége képezi fennmaradása alapját. 
 
2.7.  Az infrastrukturális erőforrások szerepe, jelentősége és típusai a turizmusban 
Az infrastruktúra fogalma alatt általános megközelítésben a gazdaság hatékony működéséhez, 
illetve az emberi közösségek megfelelő életviteléhez szükséges alapvető rendszereket, intéz-
ményeket értjük. Az infrastruktúra elemei nem részei a termelési folyamatoknak, viszont azok 
nélkülözhetetlen feltételeit alkotják (Abonyiné 2003). 
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Tágabb értelemben véve az infrastruktúrához sorolhatók a szolgáltatások, illetve műszaki és 
intézményi hátterük nagy része. Eszerint az infrastruktúra elemének tekinthetők a különféle 
termelési szolgáltatások (kereskedelem, áruszállítás, raktározás, kommunikáció, ingatlanfor-
galmazás, logisztikai tevékenység, pénzügyi tevékenységek stb.) és a közszolgáltatások is 
(oktatás, kutatás, művelődés, egészségügyi ellátás, szociális ellátás, közigazgatási tevékeny-
ség, köztisztaság, honvédelem, rend- és tűzvédelem, igazságszolgáltatás, érdekképviseleti 
tevékenység stb.). 
A szűkebb (és köznapi) értelmezés szerint az infrastruktúra alatt elsősorban azokat a rend-
szereket értjük, amelyek: 
 a települési közműellátást végzik (víz-, gáz-, áram- és távhő-szolgáltatás); 
 a településeken belüli, azokba irányuló, illetve azokból kimenő vagy azokon átmenő köz-

lekedési-szállítási szükségletek kielégítését biztosítják; 
 az ipari létesítményekben, háztartásokban, közösségi szervezetekben keletkező hulladék és 

más szennyező anyagok (pl. szennyvíz) gyűjtésével, eltávolításával, feldolgozásával, meg-
semmisítésével foglalkoznak; 

 az információ áramlását, tárolását, feldolgozását segítik elő (posta, telefonhálózat, műhol-
das összeköttetés, internet). 

A szakirodalom nem egységes abban, hogy mi tekinthető a turisztikai infrastruktúra részé-
nek. Nyilvánvaló, hogy az általános infrastruktúra a turisztikai vállalkozásokat és a turizmus-
ban részt vevő személyeket is szolgálja. Ebben az értelmezésben az infrastruktúra a turizmus-
hoz szükséges műszaki, szolgáltatási és szervezeti hátteret jelenti, vagyis annyiban indokolt a 
„turisztikai” melléknév használata, amennyiben ezzel felhívjuk a figyelmet a turizmushoz 
kötődő fejlesztésekben játszott elsődleges szerepére. Emellett azonban sokan kiterjesztő érte-
lemben használják a turisztikai infrastruktúra fogalmát, azaz beleértik az ágazat „saját” bázi-
sát is, vagyis a szállásadó, vendéglátó, kulturális, szórakoztató, információs stb. létesítménye-
ket és szolgáltatásokat is. Ezt az álláspontot az alábbiakkal lehet indokolni: 
 a turisztikai kínálatban megjelenő szolgáltatások ugyanúgy nélkülözhetetlen feltételei a 

turisták fogadásának, mint a közlekedési vagy közmű-szolgáltatások; 
 a turisztikai termék piaci sikerének lényege az élményszerzés, ebben a szolgáltatások csak 

a feltételeket biztosítják, vagy befolyásoló tényezőként szerepelnek. 
Ugyanakkor ellenérvként hozható fel, hogy az említett szolgáltatások végső soron a turisztikai 
termék alkotóelemei, azaz részei a termék előállítási folyamatának. Jelen fejezetben a turiszti-
kai infrastruktúra fogalmát kiterjesztő értelemben használjuk, annál is inkább, mert sokszor 
nehezen húzható meg a határ a termék részét képező és az annak előállítását támogató szol-
gáltatás között.18 
A különféle infrastrukturális erőforrások szerepe és jelentősége az alábbiak szerint foglalható 
össze: 
 lehetővé teszik a természeti és kulturális erőforrások attrakcióvá válását, végső soron 

pedig termékké szervezését – megfelelő műszaki, szolgáltatási feltételek nélkül a legtöbb 
természeti és kulturális érték egyszerűen nem „fogyasztható” (pl. nemzeti park az odaveze-
tő út nélkül, műalkotások az őket kiállító múzeum nélkül stb.); 

 támogatják a turisztikai kereslet térbeni és időbeni koncentrációjának csökkentését a 
meglévő attrakciók új hasznosítási lehetőségeinek megteremésével (pl. konferencia-
központ építése révén egy hagyományos üdülőhelyen); 

 nagymértékben befolyásolják egy-egy turisztikai célterület jövedelem-termelő képes-
ségét – e tekintetben nem csak az infrastruktúra mennyiségi mutatói, hanem minőségi jel-

                                                 
18 A turizmus fejlesztési modelljének ismertetésekor (49. ábra) szűkebb értelemben használtuk az infrastruktúra 
fogalmát és határozottan elválasztottuk a turisztikai szolgáltatások intézményeitől, mivel ez jobban megfelel a 
területfejlesztés logikai menetének. Ha viszont egy adott pillanatban, statikusan szemléljük a turizmus erőforrá-
sait, akkor a turisztikai szolgáltatások beleérthetők a műszaki-szervezeti háttérbe, vagyis az infrastruktúrába. 
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lemzői és változatossága is döntő szerepet játszhatnak (egy magasabb színvonalú szállás-
hely több bevételt hoz egy szobaéjszakára, egy változatos szórakozási és vásárlási lehető-
ségekkel bíró település hosszabb tartózkodásra ösztönöz stb.); 

 döntő mértékben hatnak a vendégek elégedettségére és ezzel egy adott turisztikai célte-
rület hosszabb távú piaci sikerére – a vendégek többsége általában nem magukkal az att-
rakciókkal elégedetlen, hanem az azokat „körülvevő” szolgáltatásokkal, még ha a tudatuk-
ban ez esetleg az attrakció minősítéseként is marad meg (a vendég pl. egy „piszkos város-
ra” fog emlékezni, leminősítvén ezzel az egész attrakciót, és nem csupán a rosszul teljesítő 
köztisztasági intézményre fog „haragudni”). 

A fentiekből is látható, hogy az infrastruktúra egy olyan bázist jelent, amely nem csak a tu-
risztikai fejlesztések lehetőségét szabja meg, hanem azok irányát, kiterjedését és hatékonysá-
gát is alapvető mértékben befolyásolja. Éppen ezért ma már egyre kevésbé állja meg a helyét 
az a régebben elég sokszor hangoztatott tétel, mely szerint a turizmus képes a meglévő infra-
struktúrára alapozva, annak bővítése vagy módosítása nélkül is fejlődni. Ez bizonyos mértékig 
természetesen igaz, de a tétel nem általánosítható: az infrastruktúra teherbíró képessége vagy 
színvonalbeli elégtelensége komolyan figyelembe veendő korlátokat szabhat a fejlődés szá-
mára (Jafari 2000). 
A turizmus számára fontos infrastrukturális erőforrások legfontosabb típusai, illetve elemei az 
alábbiak szerint jellemezhetők19: 
 Közlekedés. A turizmus talán legfontosabb infrastrukturális feltételének tekinthető a célte-

rületek megközelítését lehetővé tevő technikai eszközök összessége – szélsőséges esetben 
minden más köz- vagy magánszolgáltatás nélkülözhető vagy kiváltható valamilyen módon, 
de a területre való eljutás nélkül nem jöhet létre a turisztikai termék20. A turizmus a közle-
kedés legtöbb ágát (vasúti, közúti, légi, vízi) hasznosítja, a távolságnak és a hálózat kiépí-
tettségének megfelelő arányban és intenzitással. A területek megközelítésének minősége 
függ a közlekedési hálózatok (pályák, csomópontok) kiépítettségétől, illetve a szállítási le-
hetőségek és szolgáltatások fejlettségétől (Pénzes 2004, Haggett 2006). 

 Közművek. A természeti környezetre alapozó turisztikai tevékenységek lényegéhez tar-
tozhat a „közmű-mentesség”, mint a csekély mértékű emberi beavatkozás jele (pl. hegyi 
gyalogtúra, kenutúra egy folyón stb.), a turisztikai termékek túlnyomó többsége mégis 
igényli az iparosodott társadalmakban már jó ideje általánossá vált energia- és vízellátást. 
A hulladékgyűjtést és a szennyvíz-elvezetést ugyan a turista közvetlenül nem igényli (pon-
tosabban az nem feltétlenül érdekli, hogy mi lesz ezen anyagok sorsa, miután a közvetlen 
környezetéből, pl. a szállodai szobájából kikerülnek), de a környezet tisztasága iránti elvá-
rásai miatt e szolgáltatások hatékony megszervezésében is érdekelt. 

 Közbiztonság. A turizmus rendkívül érzékenyen reagál a biztonság szintjének csökkenésé-
re, ezért érdekelt a rendfenntartó erők hatékony működésében. Sajátos intézményi infra-
struktúráról van szó: a turisztikai fogyasztás zavartalanságát az jelzi, ha a turistának nem 
kell közvetlenül és személyesen igénybe vennie ezen intézmények szolgáltatásait (pl. egy 
értéktárgy ellopásának bejelentése a rendőrségen már a turisztikai termék minőségromlá-
sának a jele). 

 Közegészségügy. A kifejezetten egészség-megőrzési vagy gyógyászati céllal utazó turisták 
aránylag ritkán veszik igénybe a közegészségügy szolgáltatásait, helyettük inkább speciális 
turisztikai termékekre szakosodott szolgáltatókhoz fordulnak (pl. gyógyszállodákhoz). 
Ugyanakkor nem szerencsés, ha éles határvonal van a két terület között – nehezebb a tu-
risztikai kínálat bővítése, ha ehhez nem lehet kisebb-nagyobb mértékben igénybe venni a 

                                                 
19 A megadott kategóriák nevében a „szolgáltatások” fogalmát azok műszaki-intézményi keretével szerves egy-
ségben értelmezzük. 
20 Még a turisztikai összfogyasztáson belül elenyészően csekély súlyú „tiszta” gyalogos turizmus sem kerüli el 
általában a kiépített útvonalakat. 
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közegészségügy szolgáltatásait azok állapota vagy korlátozó jellegű szabályozása miatt. 
Ideális esetben turisztikai fejlesztéseket csak közegészségügyi kapacitáshiány esetén kelle-
ne végezni. 

 Kommunikációs hálózatok és szolgáltatások. Napjainkban a hatékony gazdasági tevé-
kenységhez valamennyi ágazatban nélkülözhetetlen a megfelelően kiépített kommunikáci-
ós infrastruktúra, és ez alól nem képez kivételt természetesen a turizmus sem. A kommuni-
kációs hálózatokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban ugyanakkor sajátos követelménye-
ket támaszt az a tény, hogy a turistáknak sokszor utazás (azaz fogyasztás) közben van 
szükségük megbízható információkra. 

 Kulturális létesítmények. A kulturális értékek bemutatásához, „fogyaszthatóvá” tételéhez 
sok esetben speciális létesítményekre, illetve intézményekre van szükség: a nagy értékű 
műtárgyakat múzeumokban, kiállítótermekben lehet bemutatni, az előadó-művészet megje-
lenítéséhez színházakat, koncerttermeket, szabadtéri rendezvényhelyszíneket kell igénybe 
venni. Ezek jellege, színvonala kihat a bemutatott értékek megítélésére is (elegendő csupán 
a hangversenytermek akusztikájára utalni).21 

 Sportlétesítmények. Szerepük hasonló a kulturális infrastruktúráéhoz: vonzerőként megje-
le(níthet)ő események helyszínéül szolgálhatnak. A sportcsarnokok és stadionok emellett 
időnként kulturális nagyrendezvényeket is fogadhatnak. 

 Szórakoztatóipari létesítmények. Bizonyos szórakozási formák részére speciális épülete-
ket vagy épületcsoportokat kell létrehozni, ezek egy részét a turisták is igénybe veszik (ka-
szinók, vidám- és aquaparkok, zenés-táncos szórakozóhelyek stb.). 

 Kereskedelmi hálózat. A turisták változatos módon és okokból veszik igénybe a célterület 
kiskereskedelmi egységeit: napi szükségleteik kielégítésére, költségkímélő bevásárlásra 
(akár tartós fogyasztási cikkeket is beszerezve), divat- és luxusmárkák vásárlására (ebben 
az esetben az árral szemben a presztízs dominál), vagy ajándék- és emléktárgyak megvéte-
lére (figyelembe véve, hogy a turista dönti el, mi az értékes a számára, nem pedig az aján-
déktárgy-árus, vagyis elvileg bármilyen bolttípus szóba jöhet ilyen jellegű vásárlásnál is). 

 Pénzügyi szolgáltatások. A bankok, pénzváltóhelyek vagy bankautomaták nehéz hozzá-
férhetősége egy-egy településen vagy térségben nem akadályozza meg ugyan a turizmust, 
de visszafogja a turisták pénzköltési hajlandóságát (mivel ösztönösen igyekeznek beosztani 
a máshonnan hozott pénzt). 

 Információs szolgáltatások. A jól szervezett és alapos turisztikai információ-szolgáltatás 
(beleértve bizonyos interpretációs módszereket is) nagyban segíti egy-egy település vagy 
terület feltárását és megismerését, vagyis fokozza a turista élményét. Napjainkban egyre 
terjed az a felismerés, hogy egy egyszerű, „prospektus-osztogató” információs iroda már 
nem képes megfelelni a turisták fokozódó elvárásainak, ehelyett sokoldalúan képzett, krea-
tív szakembergárdára épülő látogatóközpontokat célszerű létrehozni (az ilyen típusú köz-
pontok a nemzeti parkokban jelentek meg először, ma már városokban is egyre több he-
lyütt előfordulnak). 

 Települési és térségi turizmusmenedzsment-szolgáltatások. A sokszereplős turisztikai 
iparban megoszlik a felelősség a turisztikai termékért – a különféle „erőforrás-gazdák” 
csak egy-egy részéért felelnek. Ez jelentősen megnehezíti a fejlesztési irányvonalak kiala-
kítását, a megbízható minőségi színvonal fenntartását és a kiegyensúlyozott kommunikáci-
ót. Ezt felismerve a világon sok helyütt hoztak létre olyan intézményeket, amelyek a jelzett 
problémák kezelését tekintik fő céljuknak (általános és hagyományos szóhasználat szerint 
ezeket turisztikai hivataloknak nevezik, bár számos más megnevezés is létezik).  

                                                 
21 A kulturális intézmények egy részét – pl. a múzeumokat – hagyományosan a vonzerők, és nem az infrastruktú-
ra körébe szokták sorolni. Szigorúan véve a látogató a műtárgyakra kíváncsi és nem a befogadó épületre, ezért az 
ilyen létesítményeket nyugodtan tekinthetjük az infrastruktúra részének is. 
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 Vendéglátó szolgáltatások. A gasztronómia, a borkultúra és a vendéglátó kultúra, mint 
vonzerő jórészt a különféle vendéglátó-egységek „közvetítésével” jut el a turistákhoz. Ma 
már velük szemben messze nem csak az az elvárás, hogy színvonalas szolgáltatásokat 
nyújtsanak, hanem az is, hogy követvén (esetleg alakítván) az aktuális kínálati trendeket, 
igazodjanak a termékfejlesztés tematikus súlypontjaihoz (pl. egy „gyerekbarátnak” szánt 
településen az éttermeknek is alkalmazkodniuk kell kínálatukkal és berendezésükkel a csa-
ládosok elvárásaihoz). 

 Szálláshely-szolgáltatások. A közlekedés után minden bizonnyal a turizmus legfontosabb 
szolgáltatási feltétele: szálláshelyek nélkül egy adott településen/területen csak a napi láto-
gató, az átutazó vagy a vadkempingező forgalom jelenhet meg – mindegyik erősen korlá-
tozza a helyi bevételszerző lehetőségeket. A létező szálláshely-állomány sokszor erősen 
behatárolja a fejleszthető turisztikai termékek körét: egy természeti vagy kulturális erőfor-
rás nem használható ki megfelelően, ha az iránta érdeklődő fogyasztói szegmens nem talál 
elvárásainak megfelelő minőségű szálláshelyet. Ebből következik az is, hogy egy kisebb 
településen megvalósuló jelentősebb szálláshely-fejlesztés hosszabb időre is kényszerpá-
lyára állíthatja a települést: a befektető mindenáron a saját megcélzott ügyfélkörének ked-
vező fejlesztéseket kíván majd látni a településen is (persze a megfelelő együttműködés 
meghozhatja a kölcsönös hasznot). 

 
2.8. Humán erőforrás szerepe, jelentősége és típusai a turizmusban 
 
2.8.1 Általános vonások 
A turizmus egyik meghatározó jellemzője, hogy jelentős az élőmunka-igénye, tekintettel a 
turisztikai szolgáltatások erősen személyes jellegére és a technikai „helyettesíthetőség” korlá-
tozott voltára. Bár a fogyasztók közvetlen internetes elérhetősége veszélyezteti a munkahe-
lyek egy részét az utazásközvetítői szektorban, a világszerte bővülő turisztikai kereslet szá-
mos olyan új munkahely létrehozására ad lehetőséget, amely nincs kitéve hasonló fenyegeté-
seknek. 
A turizmus humán erőforrásai alatt első megközelítésben azt az élőmunka-kínálatot értjük, 
ami a turisztikai szolgáltatások megvalósításához rendelkezésre áll. Ha azonban a keresleti 
oldal felől közelítünk e fogalom meghatározása felé, akkor tágabb körben kell gondolkoz-
nunk. A turista ugyanis nem csak a szolgáltató vállalkozás és intézmények dolgozóival kerül 
kapcsolatba utazása során, hanem még számos más emberrel is. Mivel tapasztalatai kialakítá-
sában és élményei értékelésében kisebb-nagyobb mértékben minden emberi kapcsolata közre-
játszik, indokolt a humán erőforrások között az alábbi „összetevőket” megkülönböztetni: 
 Turisztikai vállalkozások vezetői és alkalmazottai – a kizárólag vagy elsősorban turistá-

kat fogadó/kiszolgáló szervezetek dolgozóit sorolhatjuk ide (pl. szálláshelyek, információs 
irodák). Az adott vállalkozás versenyhelyzetét döntően befolyásolja az, hogy ezek a sze-
mélyek rendelkeznek-e megfelelő nyelvtudással, turisztikai szakismeretekkel és szolgálta-
tási attitűddel. 

 Turizmus által érintett szervezetek tagjai – olyan vállalkozások vagy intézmények dol-
gozói tartoznak ide, melyek alapvetően vagy nagyobbrészt a helyi lakosságot szolgálják ki, 
de mellette turistákat is fogadnak (pl. közlekedési vállalatok, kulturális intézmények). A 
dolgozók szaktudása e helyeken nem turisztikai jellegű, de elvben felvértezhetők kiegészí-
tő szakismeretekkel. 

 Turizmus által látogatott területek lakossága – a helyi lakosok munkaerő-forrást jelent-
hetnek az előzőleg említett szervezetek számára, de közvetlenül is érintkezhetnek a turis-
tákkal mindennapi tevékenységeik során. A lakosságtól általánosságban nem várhatók el 
speciális turisztikai szakismeretek, de a turista-barát hozzáállás elvileg igen. 
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A csoportok elhatárolása ebben az esetben sem éles: egy étterem tartozhat az első vagy a má-
sodik kategóriába is attól függően, hogy mekkora a turisták részaránya a vendégkörében, míg 
a turistákkal találkozó egyéni vállalkozók a második és harmadik csoport között képeznek 
átmentet. 
A humán erőforrások szerepét és jelentőségét az alábbiakkal érzékeltethetjük: 
 megvalósítják a szolgáltatásokat – az infrastruktúra erre önmagában, folyamatos emberi 

közreműködés nélkül nem képes; a szolgáltatás „lelke” az emberi munka, az intézmények 
és vállalkozások ehhez csak a kereteket biztosítják; 

 közreműködésükkel növelik az attrakciók értékét – a természeti és kulturális értékekhez 
csatlakozó idegenvezetéssel, programokkal és más „élő” interpretációs technikákkal az 
emberek fokozhatják az attrakciók által nyújtott élményt, növelvén a turisztikai fogyasztás 
„élvezeti értékét”; 

 kulturális erőforrásként, illetve attrakcióként „szerepelnek” – egy terület lakossága, 
mint korábban utaltunk rá, önmagában is érdekes lehet a turisták számára, akár a múltbéli 
hagyományok fenntartása okán, akár modern életvitelének kulturálisan inspiráló jellege 
miatt; 

 „emberi kapcsolatot” teremtenek a meglátogatott területhez – a turisták megcsodálhat-
ják a felkeresett térség „holt” attrakcióit, de „lelki kapcsolódás” leginkább csak akkor ala-
kul ki, ha rokonszenvesnek, magukhoz közel állónak találják a terület lakosságát – e „ka-
pocs” ereje nagyban befolyásolja a látogatók visszatérési hajlandóságát22; 

 a megújulás hajtóerejét jelentik – egy terület kulturális, természeti és infrastrukturális 
erőforrásai „maguktól” nem változnak pozitív irányba, hasznosíthatóságuk és minőségi ja-
vulásuk az őket kezelő, működtető emberi erőforrások színvonalán, innovativitásán múlik; 

 befolyásolják a látogatók hangulatát – egy-egy hely „szelleme” vagy hangulata, ami 
alapvetően befolyásolja a turisták megelégedettségét, döntően az ott élők viselkedésén, 
szokásain múlik, melyek ezáltal kiemelt jelentőségre tesznek szert a turisztikai marketing-
ben is. 

Típusok szerint a humán erőforrások sokféleképpen csoportosíthatók. A turizmus általi „érin-
tettség” alapján képeztük az alfejezet elején megnevezett kategóriákat. Elvben lehetséges a 
turizmushoz való hozzáállás alapján is kategorizálni, bár így nehéz egzakt típusokat meghatá-
rozni. Lehetséges továbbá egy alágazati-szakmai alapú felosztás is – külön tanulmányt igé-
nyelne, ha erről teljes és részletes képet akarnánk kapni, ezért itt csak néhány példával érzé-
keltetjük a kérdés összetettségét. 
 
9. táblázat: A turisztikai szakmák, alágazatok és szintek szerint (példák) 
 Közvetlen 

szolgáltatók 
Ügyintézők / 
csoportvezetők 

Szakmai (közép-) 
vezetők 

Felső vezetők 

Szálláshelyek recepciós, 
londiner 

főportás, szoba-
főnök 

értékesítési vezető szállodaigazgató 

Vendéglátás pincér főszakács egységvezető éttermi 
lánc/vállalat ve-
zetője 

Utazásszervezők 
és -közvetítők 

pultos referens humán erőforrás 
vezető 

igazgató 

                                                 
22 Létezik egy sokkal szorosabb emberi kapocs is: az, ami rokonaikhoz és barátaikhoz köti a látogatókat. Ez 
szolgál az angol szakzsargonban VFR (Visiting Friends and Relatives) turizmusnak nevezett utazási forma alap-
jául, amit jelentősége folytán többen önálló ágnak tartanak a szabadidős és hivatásturizmus mellett. 
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 Közvetlen 
szolgáltatók 

Ügyintézők / 
csoportvezetők 

Szakmai (közép-) 
vezetők 

Felső vezetők 

Államigazgatási 
szervek és tu-
risztikai hivata-
lok 

pultos (infor-
mációs irodá-
ban) 

termékfelelős irodavezető (in-
formációs vagy 
marketing-
irodában) 

vezető regionális 
vagy országos 
szervnél 

Természeti att-
rakciók 

túravezető programszervező látogató-
menedzser 

nemzeti park 
igazgató 

Kulturális att-
rakciók 

tárlatvezető kiállítás-szervező fundraiser múzeumigazgató, 
minisztériumi 
vezető 

Közlekedési 
vállalatok 

repülőjegy-
eladó 

vezető légiutas-
kísérő 

marketingigazgató 
légitársaságnál 

légitársaság 
igazgatója 

Kongresszusok, 
konferenciák 

host(ess) kongresszus-
szervező 

vásárközpont té-
mafelelőse 

kongresszusi 
iroda igazgatója 

Rendezvények 
és animáció 

animátor animáció-
szervező 

rendezvényfelelős fesztiváligazgató 

Egyéb idegenvezető turisztikai rek-
lámszakember 

kutatásvezető tanácsadó cég 
igazgatója 

 
A szakmák iránti munkáltatói igények munkaerő-piaci kielégítése nagyban múlik az oktatási-
szakképzési rendszer fejlettségén és rugalmasságán. Emiatt korántsem garantált, hogy a hu-
mán erőforrások a turizmusban megfelelő mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre, 
akár még általános munkaerő-túlkínálati viszonyok közt sem. 
 
2.8.2. A fogadóközösség mint humán erőforrás – jellemzők, attitűdök 
Sajátos szerepet játszik a turizmus feltételrendszerének kialakításában a fogadóterület helyi 
lakossága. Mint többször utaltunk rá, életvitelével, szokásaival jelentősen befolyásolhatja egy-
egy hely vonzerejét, de éppenséggel önálló attrakcióként is szerepelhet. 
A helyi lakosság, mint a turizmus számára fontos humán erőforrás, különböző tulajdonságo-
kon keresztül értékelhető: 
 szaktudás – a tanult szakma a mai világban már nem számít olyan adottságnak, amely 

nehezen változtatható meg, a lakosság szakmai összetétele mégis erősen befolyásolja a si-
kerre esélyes fejlesztések körét és a nyújtott szolgáltatások színvonalát. Nagyarányú fej-
lesztéseknél felmerülhet ugyan a szakemberek tömeges át- és kiképzése, valamint máshon-
nan történő „importja”, de egyik sem pótolja a turizmusban fontos versenytényezőnek 
számító szakmai hagyományokat (a „vendéglátás kultúráját”); 

 nyelvtudás – a nemzetközi turizmus fogadásának alapvető feltétele a megfelelő nyelvtu-
dás, amely a szakmai ismeretek nagy részénél is nehezebben szerezhető meg, hisz hosszas 
tanulási folyamatot igényel; márpedig a szakmailag kiemelkedően színvonalas szolgáltatás 
sem válik kellően emberivé, ha nem párosul magabiztos nyelvtudással; 

 szokások – a helyi lakosság szokásai, mindennapi hagyományai kétféleképpen is hozzájá-
rulhatnak az értékteremtéshez turisztikai szempontból: egyrészt közvetlenül felkelthetik a 
turisták érdeklődését, másrészt testet ölthetnek a turisták számára értékes kézmű- és élel-
miszer-ipari, vagy művészeti termékekben; 

 attitűdök – a helyi lakosok életfelfogása, értékrendje, hozzáállása a világ különféle jelen-
ségeihez – köztük a turizmushoz – lényegesen befolyásolja a gazdaságfejlesztési lehetősé-
geket; elég csak a vállalkozókedvre vagy a turizmusban gyakran hangoztatott vendégszere-
tetre gondolni. 
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A felsorolt jellemzők közül az attitűdöket részletesebben is meg kell vizsgálnunk. A turizmus 
fejlesztése szempontjából az egyéni és közösségi szándékok, illetve viselkedésformák alábbi 
formái hordoznak előnyöket: 
 Pozitív hozzáállás. Alapvető szempont, hogy a fogadóterületeken az „utca emberétől” a 

magas szintű döntéshozókig lehetőleg mindenki támogatóan viszonyuljon a turizmushoz. 
Ez sajnos egyáltalán nem mindenütt van így, különösen azon társadalmi vagy szakmai 
csoportok körében, amelyek nem, vagy nem a maguk körében érzékelik a turizmus pozitív 
hatásait. A támogató hozzáállás ráadásul nem elég, ha „lélekben” van meg, hanem a turis-
ták és az őket kiszolgáló többi szervezet felé is meg kell nyilvánulnia.  

 Vállalkozási és munkakedv. A munkához, a szakmai kihívásokhoz való hozzáállás külö-
nös jelentőséggel bír, hisz alapvetően ezen múlik a szektor teljesítménye. A nem megfele-
lően motivált vállalkozások vagy dolgozók lassítják a szolgáltatások körének bővülését és 
minőségi szintjük emelkedését. 

 Képzésben való részvétel. A tanulási vágy olyan „belső hajtóerőt” jelent, amely leküzd-
heti a képzési rendszer bizonyos hiányosságait is (a megfelelő iskolák, tanfolyamok hiá-
nyát pótolhatja az önképzés vagy a tanulmányi céllal történő ideiglenes áttelepülés). Ezzel 
szemben hiába adottak a szakképzési vagy nyelvtanulási lehetőségek, ha a lakosság nem 
látja az ezekben rejlő perspektívákat. 

 Véleményformálás. A turizmus előnyeit megértő, tekintélyes személyek részéről különö-
sen pozitív hozzáállást jelent, ha megosztják „felvilágosult” álláspontjukat más érintettek-
kel, erősítve az össztársadalmi támogatást.  

 Együttműködés. A turisztikai kínálat nagyfokú heterogenitása miatt alapvető fontosság-
gal bír az érdekeltek együttműködési, megállapodási hajlandósága. A turizmusban megle-
hetősen gyakori érdekütközések miatt ez sokszor szükségessé teszi az egyéni előnyök egy 
részéről való lemondást a közös haszon érdekében. Az együttműködési hajlandóságra jel-
lemző, hogy szavakban könnyű felmutatni, tettekben azonban meglehetősen nehéz reali-
zálni. 

 Gondoskodás. A települési vagy térségi szinten értelmezett turisztikai termékkínálatnak 
általában nincs egyértelmű „gazdája”: a különböző alkotóelemekről más-más szereplők 
gondoskodnak. Nem hiányozhat azonban a közösségi szintű gondoskodás sem, vagyis a 
turisztikai értékekért egyénileg, és teljes körűen is átérzett felelősség (pl. attól hogy egy 
műemléknek vagy védett területnek van kezelője, még mindenki másnak is vigyáznia kell 
rá a mag módján). 

 Politikai felelősségvállalás. A turizmusfejlesztés kérdéseiben nagyon sok esetben közre-
játszik a politikai akarat. A turizmus fejlesztését tudatosan támogató közösség törekedhet 
arra, hogy hasonlóan gondolkodó személyek köréből válasszon magának vezetőket. Erre 
leginkább a helyi politikában van lehetőség, mivel egyrészt itt közvetlenebb a választók és 
vezetőik kapcsolata, mint országosan; másrészt települési szinten reális lehet egy-két ága-
zatra specializálódni (köztük pl. a turizmusra), míg nemzeti szinten sokkal inkább diverzi-
fikált gazdaságfejlesztésre kell törekedni. 

Az attitűdök jelentőségét röviden abban határozhatjuk meg, hogy végső soron – bár nem kizá-
rólagosan – ezeken múlnak az emberi erőforrások egyéb tulajdonságai. Ez különösen bonyo-
lulttá teszi a humán erőforrások teljes körű fejlesztését, hisz direkt beavatkozás csak a „követ-
kezmény-területeken” (pl. képzési rendszer, együttműködést támogató szervezeti formák stb.) 
lehetséges, az emberek pszichikai beállítottságát, véleményét nem lehet közvetlen módon 
megváltoztatni. A szemléletmód, a hozzáállás alakítása így csak közvetetten, különféle befo-
lyásoló és ösztönző módszerek révén lehetséges. 
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2.9. Pénzügyi erőforrások szerepe, jelentősége és típusai a turizmusban 
A turizmus pénzügyi erőforrásainak számítanak mindazok a tőkepiaci vagy kormányzati 
pénzeszközök, amelyeket igénybe lehet venni a turisztikai kínálat bővítése vagy a turizmus 
működési feltételeinek javítása céljából. Pénzügyi erőforrásokra van szükség valamennyi ko-
rábban ismertetett erőforrás-típus kínálati „hasznosításához”, jóllehet más-más hangsúlyok-
kal: 
 a természeti erőforrások esetében a megőrzés és a bemutatás az elsődleges szempont; 
 a kulturális erőforrásoknál a fenntartásra, az interpretációra és a fejlesztésekre kell össz-

pontosítani; 
 az infrastrukturális erőforrások esetében a létrehozás és a megújítás a domináns (alap-

vetően tőke-jellegű erőforrásként pénzügyi erőforrások nélkül nem is létezhetnek); 
 a humán erőforrásoknál a motiválás és a minőségjavítás a fő cél. 

A turizmus területén tehát alapvetően kétféle forrásból lehet finanszírozási lehetőségeket biz-
tosítani: 
 Tőkepiac – a profit-orientáltan működő szervezetek (vállalkozások) alapvető finanszíro-

zási forrása. A turizmus felől nézve meg szoktak különböztetni „szakmai” és „pénzügyi” 
befektetőket aszerint, hogy egy turisztikai vállalkozás terjeszkedéséről van-e szó, vagy az 
ágazaton kívüli befektetők érdeklődéséről.23 

 Közösségi források (állami, regionális, vagy helyi költségvetési pénzek) – elvben olyan 
fejlesztéseket finanszíroznak, amelyek piaci alapon nem lennének jövedelmezőek (pl. ter-
mészeti értékek megőrzése, kulturális intézmények létrehozása stb.). Emellett támogatáso-
kat nyújthatnak a vállalkozási szférának is a versenyfeltételek javítása érdekében. 

A magántőke-tulajdonosok által finanszírozott beruházások a turizmusban ugyanazokon 
az elveken működnek, mint bármely más profitorientált iparágban. A befektetők jövedelem 
realizálására számítanak abból, hogy a terméket a turisták vagy a kiszolgáló szektor részére 
értékesítik, és kialakítják döntési szabályaikat és módszereiket a különböző projektek kiérté-
kelésére. A turizmusban azonban felvetődik néhány más beruházási ok is, melyek gyakran a 
szektor vállalkozásainak általános céljaihoz kötődnek (Bull 1994). 
 Egyrészt a turisztikai desztinációnak számító területeken a beruházások nagy része ingat-

lan-vezérelt. A beruházásuk fő motivációja a megfelelő profitráta elérése a működési jö-
vedelmekből, ám hasonlóan fontos lehet az ingatlan tőkeértékében való jelentős növeke-
dés elérése. Ez ugyanis más befektetett eszközök – gépek, berendezések – értékével ellen-
tétben idővel nem csökken, hanem nő. A turisztikai célú ingatlanok értéke pedig még az 
alternatív ingatlanokéhoz képest is nagyobb mértékben nőhet, egyrészt mert pl. egy szín-
vonalasabb szálloda vagy étterem a közfelfogás szerint „megszépíti” környezetét (ellen-
tétben például egy termelőüzemmel), másrészt mert a turisztikai ingatlan a fogyasztók 
odavonzásával magát a helyet is ismertebbé, azaz jobban eladhatóvá teszi. 

 Másrészt néhány turisztikai beruházás „életstílusbeli” okokból valósul meg. Például a 
kellemes életstílust vagy adócsökkentési lehetőségeket keresők beruházhatnak egy jacht-
ba, hogy bérbe adják; vagy fejleszthetnek egy látogatható farmot vagy más szabadidős att-
rakciót. A turizmusnak esetenként egy-egy létező életstílust kell támogatnia: például egyes 
európai kastélyok pénzszűkében levő tulajdonosai fektethetnek be turisztikai hasznosítás-
ba ilyen okból. 

A közösségi finanszírozású beruházások fő motivációja a különféle társadalmi hasznok 
elérése. Ezért a közlekedési infrastruktúra, a turisztikai információs irodák, a látogatóközpon-
tok, a nemzeti parkok stb. kiépítése mind-mind olyan beruházás, melyet indokoltabb közössé-
gi szintű költség-haszon elemzések alapján megvalósítani, mint pusztán a jövedelmezőség 
                                                 
23 A különbségtételnek nincs túlzott jelentősége – a közhiedelem szerint a szakmai befektetők jobban ismerik az 
ágazat működését, ezért körültekintőbb döntéseket hoznak, de ez a valóságban nehezen bizonyítható. 
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vizsgálata szerint. Vagyis a közösségi beruházásoknak gazdasági értelemben véve minden-
képpen pozitív externáliákat kell eredményezniük. 
A közösségi forrásokkal kapcsolatban a turizmus szereplőinek nemcsak az a feladata, hogy 
érdekérvényesítő képességeiket latba vetve igyekezzenek minél nagyobb részesedésre szert 
tenni belőlük, hanem az is, hogy lehetőségeik függvényében törekedjenek a „közös kassza” 
bevételeit is megnövelni. Országos szinten ez alapvetően a turisztikai bevételek növelésén 
keresztül valósulhat meg, hisz ezek elvileg mindhárom központi adónemen (általános forgal-
mi adó, társasági adó, személyi jövedelemadó) keresztül gyarapítják a költségvetést. Helyi 
szinten azonban nem feltétlenül vannak számottevő adóbevételek, vagy ha vannak is, esetleg 
nem elegendőek a turizmus-stratégiai célkitűzések finanszírozásához. Ezért önkormányzati 
szinten némi kreativitásra lehet szükség a szükséges bevételek biztosításához. Példaképpen 
bemutatjuk egy egyesületi formában működő helyi turizmusmenedzsment-szervezet lehetsé-
ges bevételi forrásait: 
(1) Tagok befizetései 
 A Helyi Idegenforgalmi Adó átadott hányada: amennyiben az önkormányzat is tagja az 

egyesületnek (ami mindenképpen célszerű), átadhatja az általa beszedett adó egy részét 
vagy egészét az egyesületnek. Magyarországon sajnos nem egyértelmű, hogy a Helyi Ide-
genforgalmi Adónak szigorúan turizmusfejlesztési célokat kell szolgálnia. 

 Tagdíjak: az egyesületben „természetes” résztvevőinek számítanak a turizmus fejlesztésé-
ben közvetlenül érdekelt vállalkozások és magánszemélyek. Nekik valamilyen rögzített elv 
alapján (pl. kapacitás-arányosan) rendszeresen hozzá kell járulniuk az egyesület működé-
séhez tagdíjak formájában.  

(2) Egyéb bevételek 
 Saját bevételek:  

Az egyesület, ha megfelelő munkaszervezetet hoz létre, saját bevételekkel is rendelkezhet, 
melyek a következő területekről eredhetnek:  
 Értékesítés: egy internetes turisztikai honlap kialakítása, illetve ezen az értékesítési 

rendszer indítása után a rajta keresztül realizált foglalások után a szervezet jutalékot 
számíthat fel. 

 Márkatermékek kereskedelme: a szervezet egyik feladata lehet promóciós értékkel is 
bíró „márkatermékek”, speciális helyi ajándék- és emléktárgyak24 terveztetése és keres-
kedelme. 

 Reklámfelület értékesítése: a települést bemutató nyomtatott és online promóciós esz-
közökben a helyi vállalkozások számára az egyesület reklámfelületet értékesíthet. 

 Megbízási díjak: a helyi vállalkozások számára a szervezet az ott felhalmozott piacis-
meret és piaci kapcsolatok révén különféle szolgáltatásokat nyújthat (reklámügynöki te-
vékenység, piackutatás, képviselet stb.). 

 Pályázatok: az egyesület tevékenységének eredményeként elvárható, hogy az a tagok által 
biztosított forrásokat önrészként felhasználva az országos és regionális forrásokat megpá-
lyázva bővítse mozgásterét. 

A pályázati lehetőségekre érdemes röviden külön is kitérni. A pályázatokat lényegüket tekint-
ve nem forrásnak kell minősítenünk, hanem a közpénzekhez való hozzájutás egyik formai 
lehetőségének. Vagyis a pályázati rendszerekben a forrásgazda (államközösség, állam, ön-
kormányzat, alapítvány stb.) csak a támogatások keretfeltételeit és fő felhasználási irányait 
szabja meg, a konkrét felhasználásról (azaz a források befektetetéséről) a pályázó fogalmazhat 
meg szándékokat, majd siker esetén meg is valósíthatja azokat. A pályázati rendszerek ilyen 

                                                 
24 Például jellegzetes motívumokkal (vagy a helyi logoval) díszített használati tárgyak (pohárkészletek, vázák, 
terítők), ruházati cikkek (sálak, övek), esetleg ékszerek stb. Fontos, hogy a márkatermékek design és kialakítás 
szempontjából magas színvonalat képviseljenek, azaz valódi értékkel bírjanak. 
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módon egy olyan eszközt jelentenek, amely a közpénzek hatékony felhasználása mellett elő-
segíti a különféle (egyéni és közösségi) célok összehangolását is. 
A turizmus fejlesztésére jelenleg Magyarországon rendelkezésre álló pályázati rendszerek 
közül jelentőségüket tekintve messze kiemelkednek az Európai Unió Strukturális Alapjaiból 
származó támogatások elosztását szolgáló Regionális Operatív Programok25. Ezek régiónként 
más-más hangsúlyokkal, de hasonló keretek közt támogatják a különféle turisztikai erőforrás-
ok célirányos fejlesztését. 
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3. A kulturális és természeti erőforrások turisztikai hasznosításának előfeltételei 
 
3.1. A helyszínválasztást meghatározó tényezők áttekintése 
Akár a meglévő vonzerők továbbfejlesztéséről, akár újak kialakításáról van szó a turizmusfej-
lesztés során, valamilyen mértékben mindenképpen a természeti és/vagy kulturális erőforrás-
okra kell támaszkodnunk, vagyis hasznosítanunk kell azokat. A „hasznosítás” fogalma ha-
gyományos értelemben gazdasági előnyök realizálását jelenti, de nem szabad megfeledkez-
nünk az elérhető társadalmi hasznokról sem. Az említett erőforrások hasznosítása során külö-
nös körültekintéssel kell eljárni, mivel a közvetlenül jelentkező gazdasági haszon mellett kül-
ső hatásként károk is keletkezhetnek (mint arról a 2.4 alfejezetben bővebben szó volt).  
A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása a legtöbbször speciális fejlesz-
tési projektek keretében valósul meg. Jelen fejezetet a fejlesztések előkészítésekor elvégzett 
helyzetelemzések jellemző tartalma szerint építjük fel. 
Fontos hangsúlyozni, hogy az erőforrások nagy részének közjószág-jellege miatt a fejlesztési 
projekteknek mindig vannak közösségi vonatkozásai, még ha azok teljes egészében magánfi-
nanszírozással is valósulnak meg. Ezért a turisztikai fejlesztéseknél a közösségi – pontosab-
ban területi – szintű koordináció és a komplex területi tervezés részeként vagy azzal össz-
hangban történő megvalósítás nem csupán egy választható opció, hanem az össztársadalmi 
haszon maximalizálásának egyik alapfeltétele. Ezért jelen fejezet témaköreit nem elsősorban 
az egyedi fejlesztő (beruházó) szemszögéből, hanem inkább a turisztikai termék egészéért 
felelősséget viselni hivatott település vagy térség nézőpontjából tárgyaljuk. Ez sajnos nem 
jelenti azt, hogy minden „területgazda” (azaz település vagy térség) automatikusan tudatában 
is van e felelősségnek és a belőle fakadó kötelezettségeknek. 
A helyzetelemzés elvégzésekor, vagyis a hasznosítási feltételek elemzésekor a különféle té-
nyezők alábbi csoportjait vesszük figyelembe: 
 Környezeti tényezők – ezalatt főként a települések vagy szerveztek működését befolyáso-

ló gazdasági, jogi és politikai jellegű tényezőket értjük, melyek közös jellemzője, hogy 
azokat a fejlesztés „gazdája” közvetlenül és érezhető mértékben nem tudja befolyásolni. 
Kiemelten foglalkozunk azokkal a jogi eszközökkel, amelyek a természeti és kulturális 
erőforrások kezelését, hasznosítását szabályozzák. 

 Belső adottságok – ide sorolhatjuk a tágan értelmezett kínálat elemeit, vagyis azokat a 
fizikai, szervezeti, jogi és humán adottságokat, amelyekre a fejlesztést megvalósító telepü-
lésnek befolyása van, vagy legalábbis amelyek tekintetében érdemi változtatási kezdemé-
nyezéseket tehet. Különösen azokra a belső adottságokra helyezünk hangsúlyt, amelyek 
alapvetően megszabják a turisztikai termékek piaci esélyeit (vonzerők, megközelíthetőség, 
infrastruktúra, lakosság). 

 „Interaktív” külső tényezők – a települési környezetnek vannak olyan elemei, amelyek-
kel az bizonyos fokú kölcsönhatásban áll, vagyis befolyásolni tudja helyzetüket, körülmé-
nyeiket. Ilyen elemnek számítanak egyfelől a versenytársak, amelyek ma már a területi 
versenyben sem hagyhatók figyelmen kívül; másfelől a fogyasztók (látogatók), akik „visz-
szajelzik” az adott fejlesztés sikerességét azzal, hogy milyen mértékben érdeklődnek a te-
lepülés iránt. 

Jelen fejezet felépítése tehát a fenti logikát veszi figyelembe. Megjegyzendő, hogy a hasznosí-
tás előfeltételeit vizsgáljuk ugyan, de az ismertetés során szem előtt tartjuk azt a tényt, hogy a 
fejlesztések sikeréhez gyakran szükség van a feltételrendszer kisebb-nagyobb mértékű meg-
változtatására; vagyis általában a konkrét projekten túlmutató intézkedések meghozatalán is 
múlik a megvalósítás – és főképp a hosszú távú működés – sikere. E gondolat jegyében a 
vizsgálati területek és módszerek bemutatását több helyütt – főleg a belső adottságoknál – 
kiegészítettük az esetlegesen szükséges változtatásokra való utalással. 
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3.2. A turizmus fejlesztésének általános gazdasági, jogi és politikai környezete 
 
3.2.1. A turizmus fejlesztési környezetének általános jellemzői  
A turisztikai erőforrások hasznosítása, azaz a turisztikai fejlesztések során fontos szerepet 
játszanak a gazdaság más területein is érvényesülő általános körülmények és befolyásoló té-
nyezők, azonban gyakran sajátos hangsúlyokkal vagy hatásmechanizmussal. A fejlesztési 
tervek kidolgozásakor szükség van e tényezők alapos feltérképezésére és a várható hatások 
értékelésére. Ezt a tevékenységet a turisztikai tervezésben környezet-elemzésnek nevezzük. 
A környezet fogalma egy komplex turisztikai fejlesztési program esetén nehezebben definiál-
ható, mint egy adott vállalkozás fejlesztése kapcsán. Utóbbi esetben meglehetősen jól elkülö-
níthetők a „kapun belüli” és „kapun kívüli” tényezők, vagyis viszonylag könnyű megállapíta-
ni, hogy mire van, illetve mire nincs befolyása a fejlesztőknek (beruházóknak). Egy különálló 
cég esetében többnyire az sem kétséges, hogy alapvetően milyen tényezők hatását kell mérv-
adónak tekinteni. A turisztikai fejlesztések azonban általában többirányúak és vegyes termé-
szetűek: tartalmazhatnak párhuzamosan zajló üzleti jellegű és non-profit alapú beruházásokat, 
illetve anyagi és humán természetű befektetéseket egyaránt – mindezt ráadásul úgy, hogy a 
fejlesztésekkel kapcsolatos döntések decentralizáltak, mert egymástól többé-kevésbé függet-
len szereplők kezében vannak. Ily módon a fejlesztésekre ható tényezők köre igen széles, bi-
zonytalan határvonalakkal (Gee 1994). 
A fejlesztéseket befolyásoló környezeti tényezőket többféleképpen lehet csoportosítani. Egy-
szerűsége folytán viszonylag elterjedt az ún. PEST-rendszer, melyben négy alapvető környe-
zeti elemet vesznek figyelembe: a politikai (Political), gazdasági (Economic), társadalmi 
(Social) és műszaki-technikai (Technical) tényezőket. A rendszer hibája, hogy nem vizsgál 
külön olyan alapvető fontosságú tényezőket, mint a természeti vagy a jogi feltételek (Piskóti 
2002). Teljes körű környezeti tényező-elemzést szándékozik ezzel szemben megvalósítani az 
ún. SCEPTICAL26-rendszer, mely éppen átfogó szemléletmódja alapján lehet előnyös a tu-
risztikai fejlesztéseknél (Moutinho 2000). A betűszó – és a vizsgálat tartománya – az alábbi 
tényezőket öleli fel: 
 Social – társadalmi feltételek 
 Cultural – kulturális környezet 
 Economic – makrogazdasági tényezők 
 Physical – fizikai (azaz a helyszínnel kapcsolatos) adottságok 
 Technical – műszaki-technikai jellemzők 
 International – nemzetközi körülmények 
 Communications and infrastructure – kommunikáció és infrastruktúra 
 Administrative and institutional – igazgatási és szervezeti háttér 
 Legal and political – jogi és politikai tényezők. 

Tekintettel arra, hogy a fenti tényezők közül többel kiemelten is foglalkozunk jelen fejezetben 
(mivel azok a turisztikai fejlesztéseknél nem minősülnek külső környezeti tényezőnek), most 
csak a gazdasági, szervezeti, jogi és politikai körülmények befolyásoló szerepét vizsgáljuk. 
 
3.2.2. Gazdasági környezet 
A turisztikai fejlesztések szempontjából a gazdasági környezetnek elsősorban a befektetések 
várható megtérülésére gyakorolt hatása miatt van jelentősége. A „megtérülés” kifejezést tágan 
kell értelmeznünk: mivel a fejlesztések sokszor részben vagy egészében közösségi forrásokra 
támaszkodnak és külső gazdasági hatásokat is eredményeznek, a projekt által generált hasznot 
össztársadalmi szinten kell figyelembe vennünk. Így a megtérülés fogalma helyett célszerűbb 
a fenntarthatóságéra támaszkodnunk – vagyis a turisztikai projektek jelentős részénél a saját 
                                                 
26 Az angol betűszó magyar jelentése ’szkeptikus, kételkedő’. A szó jelentése azonban nem a módszer leírására 
szolgál, csupán a név megjegyezhetőségét segíti. 
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bevételek és a valamilyen formában megjelenő közösségi hozzájárulás együttesen kell, hogy 
biztosítsák a hosszú távú működőképességet. Egy múzeumként felújított műemléképület pél-
dául általában nem tud a saját bevételeiből fennmaradni – folyamatosan igényli a fenntartó 
anyagi hozzájárulását. A gazdasági környezet természetesen a közösségi finanszírozók (állam, 
önkormányzatok, bizonyos non-profit szervezetek) anyagi lehetőségeit is befolyásolja, így 
tényezőit széles látókörűen kell értelmezni. Az előbbi példánál maradva: ha a fenntartó anyagi 
lehetőségei romlanak, kevesebb pénz jut a múzeum működtetésére, így nem tud új kiállításo-
kat szervezni vagy szakvezetést biztosítani, és ezáltal turisztikai vonzereje is csökken. 
A fejlesztési lehetőségeket leginkább befolyásoló gazdasági tényezőket az alábbiak szerint 
lehet összefoglalni: 
 GDP alakulása, jövedelmi viszonyok. A gazdaság összteljesítményének változása végső 

soron a gazdasági szereplők jövedelmének alakulását fejezi ki, vagyis általános jelleggel 
utal a fejlesztési környezet forrás-ellátottságára. A magas GDP nem szükségszerűen utal a 
turisztikai fejlesztések számára kedvező környezetre, hisz ahhoz a forrásgazdák (magántő-
kések vagy az állam) megfelelő szintű érdeklődése vagy elhatározása is szükséges. A la-
kosság kedvező jövedelmi helyzete ugyanakkor fontos fejlesztésösztönző tényezőt jelent a 
kereslet oldaláról. 

 Infláció és kamatláb. A kamatláb-emelkedés beruházás-mérséklő hatása a turisztikai 
szektorban az átlagosnál nagyobb lassulást jelenthet a fejlesztések terén, tekintettel az ága-
zatban gyakran jellemző mérsékelt vagy bizonytalan profitkilátásokra.  

 Foglalkoztatási szint. A munkanélküliség csökkenése elvileg kedvező a turisztikai fo-
gyasztás számára, a növekvő jövedelmek révén. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a szol-
gáltató ágazatokban megjelenő foglalkoztatottság-növekedés némiképp visszafogja a tu-
risztikai kereslet emelkedését, tekintettel a munkaidő „szétszabdalódására” és az összefüg-
gő szabadidő csökkenésére. A turisztikai kereslet persze nem csökken lényegesen ebben az 
esetben, inkább átstrukturálódik: nő az igény az olyan vonzerők és szabadidő-töltési for-
mák iránt, amelyek rövid idő alatt is értékes élményeket nyújtanak. 

 Fogyasztásszerkezet. A lakosság fogyasztási szokásaiban országonként, sőt néha azokon 
belül régiónként is más-más szerepet töltenek be a turisztikai szolgáltatások. Ennek egy-
aránt vannak klimatikus, kulturális és gazdasági okai, bár ezekből a fogyasztási szokások 
egyértelműen nem vezethetők le. A fogyasztási szokásokat különösen a máshonnan átvett 
vagy adaptált attrakciók kialakításakor kell alaposan elemezni.27 

 Ingatlanárak. Kínálati oldalon kiemelkedő fontosságú tényezőnek számít az ingatlanárak 
alakulása, hisz nagymértékben befolyásolhatja a fejlesztések költségeit. A különleges kör-
nyezet – akár természeti, akár ember alkotta – igen vonzó lehet a turisták számára, ám 
egyúttal az ingatlanárakat is jelentősen emelheti. De nem hagyható figyelmen kívül a ke-
reslet-oldali hatás sem: az ingatlanvásárlás sok ember számára a turisztikai fogyasztás 
egyik legfőbb alternatívája, mind a költségek miatt, mind a szabadidő-töltési formákra 
gyakorolt hatása okán.28 

 Olajárak. Az energiahordozók áralakulása a közlekedési költségeken keresztül érzéke-
nyen befolyásolja a turisztikai fogyasztást – tartósan magas és/vagy emelkedő tendenciájú 
olajárszint mellett számítani lehet a fő küldő területektől kisebb távolságra levő fogadóte-
rületek felértékelődésére. 

 Adók. A központi vagy helyi adópolitika erősen befolyásolhatja a kínálat versenyképessé-
gét, az előbbi nemzetközi, az utóbbi inkább belföldi szinten. A túl magas adókulcsok – el-

                                                 
27 A Párizs melletti EuroDisney például megnyitása óta képtelen önfenntartó módon működni, aminek a legfőbb 
oka éppen az amerikai és európai (kiemelten a francia) fogyasztók viselkedése közötti különbségekben rejlik – a 
franciák például jellemzően sokkal rövidebb időt szeretnek a parkban tölteni, mint a tengerentúli vendégek. 
28 Egy nyaraló megléte értelemszerűen csökkenti az utazási hajlandóságot más helyekre, de hasonló hatást okoz-
hat egy kertes lakóház megvásárlása is, különösen, ha belvárosi övezetből költözik oda a tulajdonosa. 
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sősorban a hozzáadottérték-adó (Magyarországon az ÁFA) és a helyi idegenforgalmi adó 
mértéke –az alacsonyabb kulcsokat kivető országok, illetve települések irányába terelheti a 
keresletet. 

 Gazdasági konjunktúra. A gazdasági fellendülés a javuló profitkilátások miatt kedvezően 
hathat a turisztikai fejlesztésekre is. A bizonytalan helyzet vagy a várható visszaesés azon-
ban arányában nagyobb hanyatlást jelenthet a turizmusban, mivel romló körülmények kö-
zött az emberek mindenekelőtt utazási kiadásaikat csökkentik (szemben pl. a lakhatási 
költségekkel, amelynek jelentős csökkentésére sokkal nehezebben szánják rá magukat). 

 Költségvetési egyensúly. Ha a központi vagy helyi költségvetés hiánya jelentősen megnő, 
számítani lehet az állami szerepvállalás többé-kevésbé erőteljes mérséklésére a turisztikai 
(vagy a turizmus számára kedvező) fejlesztések terén. Nehéz helyzetben ugyanis jellemző-
en az első lépések között szokott szerepelni a kulturális jellegű (köztük az örökségvédelmi) 
kiadások csökkentése vagy a költséges közlekedési beruházások elhalasztása. 

 Külkereskedelmi egyenleg. Az erősen negatív és/vagy romló tendenciájú külkereskedelmi 
egyenleg elvileg arra kényszeríti az államot, hogy ösztönözze a hazai turisztikai kínálat fej-
lődését. Ezzel ugyanis egyrészt elősegíti a külföldi turisták (és jövedelmük) beáramlásának 
növekedését, másrészt csökkenti a jövedelem-kiáramlást az országból azzal, hogy több 
okot szolgáltat a hazai lakosságnak a belföldi turizmusra. 

 Konkurens piacok. Nyilvánvaló, hogy a versenytársak tevékenysége is erősen befolyásol-
hatja egy-egy terület turisztikai sikerességét. 

A fenti tényezők alakulása nem csak az adott országban veendő figyelembe, hanem a fő kül-
földi küldőországokban is (elsősorban a tényezők kereslet-oldali hatása az érdekes). Értelem-
szerűen, minél nagyobb egy adott országban a külföldi turisták részaránya, annál erősebben 
befolyásolják turizmusfejlesztési lehetőségeit a küldőországokban lejátszódó gazdasági fo-
lyamatok. A fentieken túl tekintettel kell lenni a valutaárfolyamok alakulására is, hisz ezek 
önmagukban is növelhetik vagy csökkenthetik egy ország gazdasági vonzerejét. 
 
3.2.3. Adminisztratív és szervezeti körülmények 
A turisztikai fejlesztések előkészítésekor számolni kell különféle szervezetek befolyásoló 
vagy korlátozó szerepével is. Közülük a legfontosabbak az alábbiak (Moutinho 2000): 
 Nemzeti turisztikai hivatal. Ez a szervezet fontos szerepet játszhat a kedvező fejlesztési 

környezet megteremtésében, mivel kiterjedt marketing-tevékenységgel (kutatás, termékfej-
lesztés, kommunikáció stb.) segítheti elő a potenciális turisták érdeklődésének fokozását.29 

 Regionális és helyi turisztikai hivatalok / desztináció-menedzsment szervezetek. A 
turizmus fejlesztésének és koordinálásának súlypontja számos országban a nemzeti szint-
nél alacsonyabban van, jogszabályok alapján létrehozott vagy alulról szerveződő turisztikai 
szervezeteknél. Szerencsésebb esetben ezek nem csupán a szűken értelmezett marketing-
tevékenységekre összpontosítanak, hanem komplex területi menedzsmentet30 folytatnak, 
nagymértékben támogatva a fejlesztések hatékonyságát. 

 Fogyasztói érdekvédelmi szervezetek. Az otthonuktól távol levő emberek jogi szempont-
ból kiszolgáltatottabbak a „hétköznapi” fogyasztónál, ezért érdekeik a fogyasztóvédők ki-
tüntetett figyelmét élvezik. A honlapokat, nyomtatott útmutatókat készítő, jogi eljárásokat 
kezdeményező szervezetek aktivitása korlátozhatja a turisztikai szolgáltatók tevékenységét. 

 Társadalmi érdekcsoportok és szervezeteik. A turisztikai fejlesztések gyakran érintenek 
olyan kérdéseket, amelyek a társadalom megkülönböztetett figyelmében részesülnek. Jel-
legzetesen ilyen a természeti környezetre gyakorolt hatás – előfordulhat, hogy a jogsza-

                                                 
29 Magyarországon elvileg a Magyar Turizmus Rt. tölti be ezt a szerepet. 
30 Ennek részei lehetnek az érdekegyeztetésen alapuló tervezés, a minőségbiztosítási rendszerek kialakítása és 
működtetése, az információs és foglalási rendszerek létrehozása, a saját bevételt hozó turisztikai szolgáltatások 
szervezése, a pályázati lehetőségek kihasználása stb. 
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bályokkal összhangban levő, hatóságilag engedélyezett fejlesztések társadalmi ellenállásba 
ütköznek, mert a helyi társadalom egyes tagjai (vagy az őket képviselő szervezet) a maguk 
szempontjából károsnak ítélik a fejlesztést. Hasonló a helyzet a kulturális értékeket érő fe-
nyegetések kapcsán, bár ez utóbbiakkal szemben a zöldmozgalmakénál általában kevésbé 
szervezett ellenállás szokott kibontakozni. 

 Egyházak. A turizmus egyes fajtáinak (vallási és zarándok-turizmus) fejlesztését elősegít-
hetik bizonyos hitéleti vonatkozású egyházi döntések, pl. egy népszerű személy szentté 
avatása vagy egy esemény csodaként történő hivatalos elismerése. Előfordulhatnak azon-
ban olyan változások is, amelyek éppenséggel szűkítik a turizmus fejlesztésének lehetősé-
geit, mint például a máshitűek kizárása egy adott hely lehetséges látogatói közül vagy a 
vallási intolerancia bármilyen jellegű támogatása. 

 Szakszervezetek. A turisztikai foglalkoztatottak szervezettsége ugyan világszerte viszony-
lag alacsony, de a turizmus számára igen fontos közlekedési ágazatban általában nem ez a 
helyzet. Az olyan helyeken, amelyek elérése nagymértékben a tömegközlekedési adottsá-
gokon múlik, a dolgozók magas „sztrájkhajlandósága” fejlesztést gátló tényező lehet. 

 Kutatás-fejlesztési szervezetek. A turizmus akadémiai és innovációs háttere (kutatóinté-
zetek, egyetemek, tanácsadók) eltérő, ám jellemzően nem túl magas fejlettséget mutat or-
szágonként, jóllehet az erőteljes szellemi háttér fontos befolyásoló tényezőt jelenthet a tu-
risztikai fejlesztések tartalmának, irányvonalának kialakításakor. 

 
3.2.4. Politikai és jogi körülmények 
A politikai körülmények két alapvető „irányból” is befolyásolják a turizmusfejlesztési lehe-
tőségeket egy adott országban: egyfelől az általános politikai helyzet, másfelől a turizmust 
érintő állami (szak)politikák hatnak az ágazat szereplőinek „mozgásterére”. 
Az általános politikai helyzet elsősorban az alábbi tényezőkön keresztül hat a turizmusra: 
 A hatalomgyakorlás módja. Földünkön szerencsére folyamatosan nő a demokratikus be-

rendezkedésű államok száma a diktatúrák számával szemben. Utóbbiak általában igyek-
szenek mérsékelni vagy korlátozni a külvilág társadalmi és gazdasági hatásait, mivel fe-
nyegetést látnak bennük hatalmukra nézve – ennek jegyében nem támogatják a turisztikai 
fejlesztéseket sem31. A demokráciákban ezzel szemben alapvető érték a szabadság, ami 
természetesen magában foglalja az utazás szabadságát is. 

 Társadalmi feszültségek és instabilitás. A társadalom különböző csoportjai közötti gaz-
dasági, etnikai vagy világnézeti különbségek nem mindig képesek megmaradni a békés ér-
dekképviselet keretei között. Az esetleges erőszakos megmozdulások ritkán irányulnak ki-
fejezetten a turisták ellen, de az általános biztonságérzet csökkenése a turizmus visszaesé-
sét okozhatja. A konfliktusok elmérgesedése gyakoribb az úgynevezett „átmeneti” orszá-
gokban32, de a komoly demokratikus hagyományokkal rendelkező országokban sem isme-
retlenek33. 

 Terrorizmus. A globalizáció és az 1990-es évek világpolitikai átrendeződésének egyik 
sajnálatos „mellékterméke” a terrorizmus erősödése, mely főképp vallási-ideológiai kön-
tösben jelentkezik, de az etnikai alapú erőszak sem ritka. A terrorizmus minden más politi-
kai eseménynél erősebben veti vissza a turizmust, különösen, ha az erőszak célzottan a tu-
ristákra irányul (mint az többször előfordult például Egyiptomban vagy Törökországban). 

A szakpolitikák közül elsősorban a gazdaság- és közlekedéspolitika, illetve a vállalkozás-
fejlesztés és a versenyszabályozás érinti a turizmus fejlesztési lehetőségeit. Valamennyit alap-
vetően befolyásolja az a tény, hogy az erősödő globális versenyben a kormányzatoknak is 
                                                 
31 Előfordulnak ugyanakkor kivételes esetek: Kuba például nagymértékben fejleszti turisztikai fogadóképességét, 
igaz, szigorúan ellenőrzött keretek között. 
32 Az 1990-es évektől általában így nevezik a diktatúrákból kilépett, demokráciát építő országokat. 
33 Erre lehet példa a 2005 nyarán kibontakozott zavargássorozat Párizs elővárosaiban. 
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egyre komolyabb kihívásokkal kell szembenézniük. Ezek kisebb, de hatékonyabb állami sze-
repvállalást tesznek szükségessé. A központi kormányzatok súlyának, szerepének és nem 
utolsósorban forrásainak relatív csökkenése többek között az alábbiakban ölt testet: 
 A kormányzati támogatások mértékének csökkenése. Az államnak egyre kevesebb le-

hetősége van arra, hogy saját bevételeiből támogasson bizonyos tevékenységeket vagy 
szolgáltatásokat, például a személyszállítást. Az egyedi állami „mentőakciók” (pl. csőd 
szélén álló vállalat támogatása) is egyre kevésbé számítanak elfogadott módszernek a pi-
acgazdaságokban. 

 Az állami beruházások mértékének csökkenése. Az állam számos területen egyre inkább 
megrendelőként kénytelen tevékenykedni, nem pedig közvetlenül fejlesztőként. Erre jel-
lemző példa a közlekedési nagyberuházások koncessziós alapon történő szervezése, de az 
állami és magánberuházók együttműködésén alapuló (public-private partnership – PPP) 
fejlesztések terjedése is. 

 Dereguláció. Az állam utóbbi évtizedekben több, korábban saját monopóliumának tartott 
szolgáltatási területről is kivonult a fejlett piacgazdaságokban, lehetővé téve a szabad ver-
senyt. Jellemző példa erre a légiközlekedés vagy a távközlés, de számos országban más 
közlekedési vagy a postai szolgáltatásoknál is „olvad a jég”. Bizonyos területekről az állam 
nem vonult ki, de „beengedte” az alternatív szolgáltatókat is (oktatás, egészségügy, televí-
ziózás stb.). 

 Decentralizáció. Az állam egyre több döntési kompetenciát ad át alacsonyabb szintű köz-
igazgatási egységeknek, vagyis a régióknak és a településeknek. A turisztikai fejlesztésekre 
vonatkozó döntések is mindinkább ezeken a szinteken összpontosulnak. 

A turizmusra vonatkozó állami szakpolitika kevés ország központi igazgatási rendszerében 
jelenik meg34önállóan. Ennek oka lehet a fent említett regionális döntési központok kialakítá-
sa, vagy éppenséggel a központi kormányzat kevéssé turizmuspártoló hozzáállása – legalábbis 
a turizmus fejlesztését nagyobb arányú állami szerepvállalással elképzelők szemszögéből35. 
Emiatt a fejlesztésben érdekeltek sokszor azon a véleményen vannak, hogy a turizmus támo-
gatása „maradékelven” nyugszik, a rá vonatkozó állami akarat pedig strukturálatlan és ellent-
mondásos. Mivel azonban a turizmus egy igen szerteágazó jelenség, eleve többféle állami 
szakpolitika érinti jelentős mértékben, köztük különféle ágazati politikák. Ezért az állami tu-
rizmuspolitika, akár de jure, akár de facto politikáról beszélünk, leginkább tényleges megva-
lósulása, nem pedig szervezeti besorolása alapján értékelhető a turizmusfejlesztési lehetősé-
gek szempontjából. 
A turizmusfejlesztés jogi körülményeit elsősorban azok az általános szabályok alkotják, 
amelyek a gazdaság bármely más területén is érvényesülnek (pl. társasági törvény, adózás 
szabályai, vámszabályok, külföldi befektetések védelmét szavatoló jogszabályok, privatizáci-
ós törvény stb.). Emellett néhány országban létezik speciális turizmus-törvény is, amely fő-
képp az állami feladatok meghatározásáról, az ágazat kapcsolódási pontjairól, az engedélye-
zési és besorolási rendszerről, illetve bizonyos finanszírozási kérdésekről szól (Magyarorszá-
gon nincs ilyen törvény, bár az előkészítésén már hosszabb ideje dolgoznak különféle politi-
kai és szakmai csoportok). A turizmussal kapcsolatos konkrét tevékenységek mindemellett 
megjelenhetnek más jogszabályokban is – hazánkban az Önkormányzati Törvény még forrást 

                                                 
34 Magyarországon például csak átmenetileg szerepelt egy minisztérium nevében az „Idegenforgalom” szó (Ipari, 
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium – 1996. decemberétől 1998. júniusáig). Mindazonáltal a Turiszti-
kai Államtitkárság többnyire a gazdasági területhez (minisztériumhoz) tartozott, legutóbb azonban a Miniszter-
elnöki Hivatalt is „megjárva” az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban kötött ki. 
35 A 2005-ben elfogadott Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia szerint pl. Magyarországon „A politikusok és a 
gazdaság irányítóinak többsége a turizmust a viszonylag magas GDP részesedés ellenére is csak a szavak szint-
jén tartja fontosnak”. (NTS 2005:56) 
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is biztosít a helyi szintű turisztikai feladatok ellátásához az Idegenforgalmi adó formájában36. 
Külön jogszabályok érintik a turisztikai erőforrásokat – velük a következő részfejezet foglal-
kozik. 
 
3.3. Kulturális és természeti erőforrások turisztikai hasznosítására vonatkozó speciális sza-
bályozás 
 
3.3.1. Csoportosítási lehetőségek 
A természeti és kulturális erőforrásoknak messze nem csak a turizmus szempontjából van 
nagy jelentősége – az előbbiek az emberiség biológiai létének alapjait képezik, míg az utóbbi-
ak a társadalmi lét „minőségének” különösen fontos befolyásoló tényezőiként értékelhetők37. 
Éppen ezért világszerte a jogrend részét képezik az erőforrások – különösen a kiemelkedő 
természeti és kulturális értékek – használatára vonatkozó szabályok és egyezmények. Ezek 
figyelembe vétele és betartása nyilvánvalóan alapvető követelménynek minősül a turisztikai 
célú hasznosítás során is. 
A természeti és kulturális környezet (erőforrások) használata szervesen hozzátartozik az em-
berek mindennapi életéhez, így közvetetten rendkívül sokféle szabálynak lehetnek olyan vo-
natkozásai, melyek érintik az erőforrásokat. Praktikus szempontból ezért jelen fejezetben el-
sősorban a kiemelkedő természeti és kulturális értékekre összpontosítunk, hisz a vonzerővé 
válásra is ezeknek van általában a legnagyobb esélyük. A szabályok ismertetése azonban így 
is csupán áttekintő jellegű lehet. 
Az erőforrások hasznosítására vonatkozó szabályokat többféleképpen csoportosíthatjuk. A 
szabályozás területe szerint az alábbi két irány adódik: 
 Természeti erőforrások – mindenekelőtt a biológiai, geológiai és földrajzi környezet 

használatára, védelmére vonatkozó szabályok tartoznak ide, amelyeket a környezetvéde-
lem, illetve a természetvédelem címszó alatt foglalhatjuk össze. A turisztikai termékfej-
lesztést az egyes konkrét helyszíneken közvetlen módon elsősorban a természetvédelmi 
normák befolyásolják, mivel ezek szabják meg a védett objektumok használatának korláta-
it. 

 Kulturális erőforrások – jogi eszközökkel csak egy viszonylag szűk körük használatát 
lehet szabályozni, nevezetesen a régészeti lelőhelyekét, az épületekét és építményekét, il-
letve egyes, kulturális értéket hordozó ingó vagyontárgyakét. Ezeket összefoglalóan „kul-
turális örökségnek” lehet nevezni, védelmüket átfogóan vagy területenként (műemlékvé-
delem, kulturális javak védelme stb.) is lehet szabályozni. 

Bizonyos szabályok mindkét területet érinthetik, ilyenek pl. a terület- és településrendezési 
normák. Az sem ritka, hogy az egyik terület szabályozása „átnyúlik” a másik területre is: a 
természetvédelem előírásai vonatkozhatnak a védett környezetben található kulturális értékek-
re, míg a műemlékvédelem szabályozhatja pl. a kastélyparkok védelmét is (a hazai jogrend 
mindkét esetre tartalmaz rendelkezéseket). 
A szabályozás az alábbi szinteken jelenhet meg: 
 Globális – több nemzetközi szerződés foglalkozik a természeti és kulturális értékek vé-

delmével, a legismertebb közülük az UNESCO Világörökség-egyezménye. A globális sza-
bályozások közös jellemzője, hogy a szerződésekhez való csatlakozás vagy az attól való 

                                                 
36 Más kérdés, hogy az adó felhasználásának módja nincs szigorúan meghatározva, így a beszedő önkormányzat 
döntheti el, mit tekint turisztikai felhasználásnak. Aligha meglepő, hogy Magyarországon egyik-másik önkor-
mányzat magas szintű „kreativitást” tud felmutatni e téren. 
37 De a „kultúra” akár egyfajta „össztársadalmi DNS-ként”is értelmezhető, mint az a közös szellemi vagyon, 
amely a társadalom fennmaradásához szükséges ismeretanyagot tartalmazza és hordozza. Ilyen nézőpontból 
nyugodtan állíthatjuk, hogy a széles értelemben vett kulturális erőforrások az emberek társadalmi létét alapozzák 
meg. 
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tartózkodás az államok szuverén joga, vagyis általános jelleggel nem alkalmazhatók jog-
forrásként. A csatlakozás után azonban ezek a szabályok kötelezővé válnak az érintett or-
szágban. 

 Nemzetközi regionális – az integrációs szervezetek egyik jellemző vonása a közösségi 
szintű jogalkotás, vagyis egységes normák kidolgozása a tagállamok számára. Az Európai 
Unió például – amely jelenleg a világ legnagyobb regionális integrációja – számos olyan 
közös jogszabályt alkotott, amely érinti a természeti és kulturális erőforrások hasznosítását, 
bár ezek közt alapvetően az előbbiekre vonatkozóak dominálnak. 

 Nemzeti – az államok központi törvényhozása szokta megalkotni azokat a szabályokat, 
amelyek egységes, nemzeti szintű érvényesítése indokolt. Ma már általános, hogy ezen 
szabályok közé tartoznak a „nemzeti örökség” - melynek a közfelfogás szerint a kiemelke-
dő természeti és kulturális értékek egyaránt részét képezik - védelmét szolgáló normák. 

 Belföldi regionális – az utóbbi évtizedek tendenciáinak megfelelően a demokratikus or-
szágok többségében egyre több döntési jogot kapnak a regionális önkormányzatok a köz-
ponti államigazgatás rovására. A terület-specifikus kérdések általában ezek hatáskörében 
dőlnek el, így például az erőforrásokat érintő fejlesztések irányáról, konkrét megvalósításá-
ról is régiós szinten alkothatnak szabályokat. 

 Helyi – a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozik településük általános, illetve részletes 
rendezési terveinek kidolgozása, vagyis a település arculatának kezelése és alakítása. Ezzel 
az önkormányzatok közvetlen befolyást gyakorolnak az egyik jelentős kulturális erőforrás-
ra. Egyes konkrét objektumokról (természeti vagy művészeti értékekkel) külön is rendel-
kezhetnek, ha helyi védelem alá vonják őket. 

A szabályozás jellege szerint megkülönböztethetjük az alábbiakat: 
 Kötelező szabályok – ezek közé tartoznak a törvények vagy a különféle szinten születő 

rendeletek38. Az adott területen (országban, régióban vagy településen) élők számára ezek 
feltétel nélkül betartandó normákat jelentenek. A kötelező szabályok sajátos csoportját al-
kotják a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek – ezek ugyanis akkor válnak 
érvényessé egy adott országban, ha az csatlakozik a nemzetközi szerződéshez, majd tar-
talmilag átülteti a saját jogrendjébe. A nemzetközi normák tehát nem válnak automatikusan 
egy ország belső jogrendjének részévé (Bokorné 2000). 

 Differenciáltan alkalmazható szabályok – a nemzetközi szerződések vagy az integrációs 
szervezetek jogszabályai gyakran tesznek lehetővé kisebb-nagyobb eltéréseket az általános 
szabályozástól. Az Európai Unió által elfogadott irányelvek például csak tartalmilag ülte-
tendők át a nemzeti jogba, nem pedig szó szerint. Ugyancsak differenciálási lehetőségeket 
jelentenek a nemzetközi szerződésekhez csatolható nemzeti záradékok, amelyek az esetle-
ges jogalkalmazási sajátosságokat vagy kivételeket definiálhatják (ha a szerződés ezt meg-
engedi). 

 Ajánlások – ezek a nemzetközi jogban előforduló jogforrások nem kötelező jellegűek, 
csupán a nemzetközi közösség bizonyos részének szándékait fejezik ki, iránymutatás cél-
jából. Általában akkor fogalmazódnak meg, ha a döntéshozók nem képesek vagy nem haj-
landóak figyelembe venni az „ajánlók” érdekeit; vagy akkor, ha egy adott kérdéskör egy-
szerűen még nem „érett meg” a szerződéses szinten való rögzítésre. 

Az erőforrások hasznosítását befolyásoló legfontosabb konkrét szabályokról és egyezmények-
ről érdemes külön is említést tennünk. Ezeket – áttekintő jelleggel – szintek szerinti csoporto-
sításban mutatjuk be. 

                                                 
38 Az Európai Unióban rendeletnek nevezett jogi normák változatlan formában kötelezőek minden tagállamban, 
vagyis egyértelműen ide tartoznak. 
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3.3.2. Globális egyezmények 
Az egyetemes normaalkotási szándékkal születő egyezményeket globálisnak tekinthetjük, 
függetlenül attól, hogy csatlakozik-e hozzájuk a Föld országainak számszerű többsége vagy 
sem. Nyilvánvalóan fokozza az egyezmények hatását, követésre ösztönző erejét, ha kialakul 
mögöttük egy „kritikus tömeg” - azaz jelentős számban csatlakoznak hozzájuk olyan orszá-
gok, amelyek az adott kérdéskör szempontjából viszonylag nagy „súlyúaknak” számítanak (ez 
a súly származhat a gazdasági összteljesítményből, a terület nagyságából, a lakosság számából 
vagy éppen a védelemre érdemes objektumok számából is). A természeti és kulturális erőfor-
rások hasznosítása szempontjából legfontosabb globális egyezmények az alábbiak: 
 Világörökség-egyezmény. Az 1970-es évekre világossá vált, hogy az egy-egy ország terü-

letén található kiemelkedő műemlékek és együtteseik, illetve a természeti tájak az egész 
emberiség számára egyetemes jelentőséggel bírnak; kell tehát valamilyen eszköz arra, 
hogy megóvásuk, fennmaradásuk érdekében ne csak a „tulajdonos” állam, hanem mások is 
tehessenek, mégpedig legális és szervezett keretek között. Azok az országok, amelyek csat-
lakoznak az UNESCO (az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szakosított 
Szervezete) Kulturális és Természeti Világörökségének Védelméről szóló 1972. évi 
Egyezményhez, a csatlakozással elismerik, hogy az országuk területén található, a Világ-
örökség Jegyzékbe felvett helyek – a nemzeti szuverenitás és tulajdonjog megsértése nél-
kül – a világörökség részét képezik, amelynek védelme érdekében az egész nemzetközi 
közösségnek együtt kell munkálkodnia. A csatlakozó országok arra is kötelezettséget vál-
lalnak, hogy az utókor számára megóvják saját nemzeti örökségüket, beleértve a Világ-
örökség Jegyzékben nem szereplő javakat is. Napjainkban (2006 ősz) a Jegyzék 830 hely-
színt tartalmaz, amelyből 644 kulturális, 162 természeti és 24 vegyes helyszín, összesen 
138 Részes Államban. Ma ez az egyezmény számít a legismertebb és az örökségnek minő-
sített erőforrások védelme szempontjából a legnagyobb hatású szabályozásnak (a témáról 
bővebben lásd a 6. fejezetet).39 

 Biológiai Sokféleség Egyezmény. Az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiróban rendezett Kör-
nyezet és Fejlődés Konferenciáján (United Nations Conference on Environment and 
Development, UNCED) elfogadott Biológiai Sokféleség Egyezmény legfőbb célkitűzése a 
biodiverzitás  megőrzése, komponenseinek fenntartható használata, a genetikai erőforrások 
hasznosításából származó előnyök igazságos és méltányos elosztása, beleértve a genetikai 
erőforrásokhoz való megfelelő hozzáférhetőséget, technológiák átadását és pénzeszközök 
biztosítását. Az Egyezmény egyensúlyra törekszik a három hangsúlyos cél megfogalmazá-
sában a megőrzés, a használat és a hasznok megosztása között. Az Egyezmény azért külön-
leges, mert az egész élővilágra vonatkozik, vagyis minden élőlény és élő rendszer fennma-
radását, a földi élet valamennyi formájának egyetemes védelmét tűzi ki célul. A biológiai 
változatosság értéke ugyanis egyaránt rejlik annak komponenseinek ökológiai, genetikai, 
tudományos, oktatási, szociális, gazdasági, kulturális és esztétikai értékeiben. Az Egyez-
mény természetesen rendelkezik a „hagyományos” védelmi módszerekről is, így védett te-
rületek hálózatának kialakításáról ott, ahol a biológiai sokféleség védelmére speciális felté-
teleket kell fenntartani.40 

 Ramsari Egyezmény. 1971. február 2-án az iráni Ramsar városában írták alá a vizes élő-
helyekkel kapcsolatos nemzetközi szerződést (hivatalos néven Egyezmény a nemzetközi 
jelentőségű vizes területekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről). 
A védett élőhelyek listáján csaknem kilencszáz terület kapott helyet az elmúlt évtizedek-
ben. Az egyezményben eredetileg a rohamosan csökkenő vízimadár állományoknak kíván-
tak a csatlakozó országok védelmet biztosítani. A tapasztalatok azonban hamar rávilágítot-

                                                 
39 www.unesco.hu, www.koh.hu 
40 biodiv.kvvm.hu 
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tak arra a tényre, hogy önmagában az élőhelyek védelme nem elegendő, magát az ökológi-
ai rendszert kell megőrizni, amely képes az ott előforduló fajok eltartására.41 

 Washingtoni Egyezmény (CITES). Az állatok, növények és a belőlük készült különféle 
termékek, ajándéktárgyak, használati cikkek nemzetközi kereskedelme napjainkra hatal-
mas méreteket öltött, és közrejátszott abban – a természetes élőhelyek folyamatos szűkülé-
se mellett –, hogy számos, egykor elterjedt faj mára a kipusztulás szélére sodródott. A ve-
szélyeztetett fajokkal folytatott szabályozatlan nemzetközi kereskedelem növekvő méretei, 
és ennek egyre szembetűnőbb káros hatásai egy nemzetközi megállapodás létrehozását tet-
ték szükségessé. Így jött létre 1973-ban a Washingtoni Egyezmény (hivatalos néven 
Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedel-
méről). A világméretű megállapodásnak ma már 169 ország tagja, és közel 35 ezer faj ke-
reskedelmét szabályozza, illetve esetenként tiltja.42 

 Párizsi Egyezmény. Az 1970. november 14-én elfogadott szerződés (hivatalos néven 
Egyezmény a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogta-
lan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről) kinyilvánít-
ja, hogy a kulturális javak jogtalan behozatala, kivitele, valamint tulajdonának jogtalan át-
ruházása az egyik fő oka a kulturális örökség pusztulásának. Ezért az Egyezményben ré-
szes Államok kötelezték magukat, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel meggátol-
ják az ilyen tevékenységet, továbbá elősegítik a szükséges jóvátételt.43 

 
3.3.3. Nemzetközi regionális szabályozás 
Mindezidáig a legkiterjedtebb nemzetközi regionális erőforrás-védelmi szabályozás Európá-
ban valósult meg. A vonatkozó jogszabályok egy részének kialakítását az Európa Tanács kez-
deményezte vagy koordinálta, más részüket az Európai Unió (illetve elődei) keretei közt fo-
gadták el. Az Európa Tanácshoz köthető egyezmények az alábbiak: 
 Berni Egyezmény (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural 

Habitats). Az 1979-ben elfogadott Egyezmény alapvető célkitűzése a vadon élő állat- és 
növényfajok és élőhelyeik védelme, különös tekintettel a veszélyeztetett fajokra, (beleértve 
a vonuló fajokat is) és élőhelyekre, valamint ezek védelme érdekében az országok közötti 
együttműködés elősegítése. Ösztönzi az Európában a kipusztulás szélére került fajok visz-
szatelepítését, előzetes tanulmányok és más országok tapasztalatainak figyelembevétele 
alapján. Ebben az egyezményben jelenik meg először a nem (ős)honos fajok betelepülésé-
nek, telepítésének szigorú ellenőrzésére vonatkozó rendelkezés. 

 Bonni Egyezmény (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild 
Animals). Az 1979-ben létrejött Egyezmény a vándorló fajok összehangolt, nemzetközi 
védelmét szolgáló keretmegállapodás. A dokumentum felsorolja a veszélyeztetett, ezáltal 
fokozott védelmet igénylő vándorló állatfajokat, valamint az ún. kedvezőtlen védelmi 
helyzetű fajokat, melyek védelmére a vándorlás útvonalába eső országok közös megálla-
podásokat hivatottak kötni. 

 Európai Táj Egyezmény (European Landscape Convention). A 2000-ben Firenzében el-
fogadott szerződés aláírói felismerték, hogy az európai tájak minősége és sokfélesége 
olyan közös értéket képez, amelynek védelme, kezelése és tervezése terén fontos, hogy az 
érdekeltek együttműködjenek. Az Egyezmény fő célja, hogy elősegítse a táj védelmét, ke-
zelését és tervezését, valamint, hogy hozzájáruljon a tájak vonatkozásában megvalósuló 
európai együttműködéshez.44 

                                                 
41 www.ramsar.hu 
42 www.cites.hu 
43 www.koh.hu 
44 Mindhárom egyezményről: www.termeszetvedelem.hu 
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Az Európai Unió rendkívül kiterjedt jogalkotó tevékenysége számos ponton érinti a természeti 
és kulturális erőforrások kezelését, illetve védelmét. Az uniós szabályozás sajátossága, hogy 
az az ún. közösségi politikák által megszabott keretekbe rendeződik, valamint hogy a közös-
ségi célok elérését pénzforrások biztosításával is támogatja. Az erőforrások két csoportja kö-
zül az Unióban a természetiek részesülnek nagyobb közösségi figyelemben, a környezetvé-
delmi politika keretein belül. Az Uniónak emellett önálló kulturális politikája is van, ám 
ennek hatásköre meglehetősen korlátozott, mivel a kulturális értékek és sajátosságok megőr-
zését a Közösség alapvetően nemzeti szintű feladatnak tekinti. Az erőforrásokkal leginkább 
összefüggésbe hozható európai uniós eszközök az alábbiak szerint foglalhatók össze. 
 A Környezetvédelmi Akcióprogramok. A közösségi szintű környezetvédelmi tevékeny-

ség 1972-ben vette kezdetét és egymást követő akcióprogramokban testesült meg, melyek 
keretében mintegy kétszáz jogszabály megalkotására került sor. Ezek vertikális jellegűek 
voltak, azaz ágazati megközelítésben kezelték a környezeti problémákat, főképp a szeny-
nyezéssel kapcsolatos határértékek és szabványok bevezetése révén. A környezetvédelem a 
Maastrichti Szerződéssel vált hivatalosan is uniós politikává, az Amszterdami Szerződés 
pedig újabb továbblépést jelentett, amennyiben a Közösség céljai között megnevezte a 
fenntarthatóság elve alapján megvalósuló fejlődést45. A fenntartható fejlődés megvalósítá-
sára való törekvés azonban már valamivel korábban, a Közösség Ötödik Környezetvédelmi 
Akcióprogramjában46 megjelent. Az 1993 elején elfogadott, 2000-ig tartó és a „Fenntartha-
tóság felé” alcímet viselő program részben új szemléletmódot tükrözött: bevezette a „hori-
zontális” megközelítést a környezetvédelmi intézkedések terén, vagyis az ágazati alapon 
történő problémakezelés helyett a szennyeződések és egyéb környezeti károk általános ke-
zelését helyezte előtérbe. Az 1999-ben publikált bizottsági értékelés [COM (1999) 543 
final] rámutatott a program, illetve a közösségi környezetvédelmi politika hiányosságaira, 
többek között arra, hogy a környezetvédelmi szabványok fejlődése nem képes lépést tartani 
az áruk, illetve a közlekedési és turisztikai szolgáltatások iránti kereslet növekedésével. 
A tapasztalatok alapján került sor a Hatodik Környezetvédelmi Akcióprogramra vonatkozó 
bizottsági javaslat [COM (2001) 31 final] összeállítására. A korábbi programokkal ellentét-
ben ez már nem irányoz elő szektorspecifikus intézkedéseket, azaz teljes egészében hori-
zontális megközelítést alkalmaz. A program négy prioritási területet határozott meg: 
 a globális klímaváltozás elleni küzdelem; 
 a természet védelme és a biodiverzitás megőrzése; 
 a környezeti és egészségügyi problémák hatékonyabb kezelése; 
 a természeti erőforrások megőrzése és a hulladékok megfelelő kezelése. 

Az Akcióprogramot a 2001-2010 közötti időszakra fogadták el, mint az uniós környezet-
védelmi politika stratégiai keretét.47 

 LIFE-program. A LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) az Európai Unió 
környezetvédelmi politikáját támogató pénzügyi eszköz, amelyet 1992-ben hoztak létre. A 
LIFE program szakaszokban valósul meg, jelenleg a harmadik szakasza folyik (I: 1992-
1995, II: 1996-1999, III: 2000-2004, III+: 2005-2006). A LIFE III 2000-ben a környezet-
védelmi célú pénzügyi eszközről szóló 1655/2000/EK rendelet elfogadásával kezdődött. 
Ennek a szakasznak a lezárását az Európai Unió eredetileg 2004-re tervezte, de végül 
2006-ig meghosszabbította. A 2000-2004 időtartam költségvetése 640 millió euró, ebből 
300 millió euró jutott természetvédelmi célú projektekre (LIFE-Nature). A LIFE program 

                                                 
45 Az EK Szerződés 2. cikke szerint „A Közösség feladata az, hogy […] az egész Közösségben előmozdítsa a 
gazdasági tevékenységek harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését…” (Fazekas 2000, p. 20.) 
46 Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within 
the Council of 1 February 1993 on a Community programme of policy and action in relation to the environment 
and sustainable development. OJ C 138, 1993/05/17. 
47 http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28027.htm 
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költségvetése a 2005-2006 időszakra 317 millió euró, amelyből kb. 149 millió euró a LI-
FE-Nature program pénzügyi kerete. A LIFE-Nature olyan projekteket támogat, amelyek 
a közösségi jelentőségű élőhelyek, illetve vadon élő növény- és állatfajok populációi ked-
vező természetvédelmi helyzetének megőrzését vagy helyreállítását segítik. A LIFE másik 
fő finanszírozási iránya, a LIFE-Environment célja a közösségi környezetvédelmi politi-
ka és törvényhozás végrehajtását elősegítő tevékenységek támogatása, és innovatív mód-
szerek fejlesztésének elősegítése mintaprojektek támogatásán keresztül. Fő finanszírozási 
területek: földhasználat fejlesztése és tervezése, vízgazdálkodás, gazdasági tevékenységek 
környezetkárosító hatásának csökkentése, hulladékgazdálkodás, termékek környezetkárosí-
tó hatásának csökkentése.48 

 Környezetvédelmi intézkedések. A turisztikai erőforrásokat közvetlenül érintő környe-
zetvédelmi intézkedések közül az alábbiak emelendők ki (a turizmust közvetetten érintő in-
tézkedésekkel nem foglalkozunk, tekintettel arra, hogy végső soron minden környezetvé-
delmi norma hatással van a turizmus feltételeire és lehetőségeire): 
 Természetes fürdővizek minősége. A fürdővíz minősége kulcskérdésnek számít a ten-

gerparti üdülőhelyek fejlesztése szempontjából, és meghatározhatja egy turisztikai köz-
pont sikerét. Még 1976-ban született egy irányelv (76/160/EGK, módosítása a 
91/692/EK sz. irányelv) erre vonatkozóan, amely többek között a szennyezett fürdővi-
zek által terjesztett betegségek miatti aggodalmakra reagált. Az irányelv szennyezettségi 
határértékeket állapít meg, és a kormányok hatáskörébe utalja a fürdővizek ez alapján 
történő minősítését. A kilencvenes években a Bizottság tovább kívánta fejleszteni a kér-
dést érintő jogszabályokat, ám új irányelv-javaslata nem került elfogadásra. Ezért végül 
egy közleményt adott ki [COM (2000) 860 final], melyben meghatározta a fürdővizek 
minőségének javításával kapcsolatban követendő elveket; ezek szerint a jövőben nem 
egyszerűen a minőségellenőrzésre, hanem az aktív minőségvédelemre kell helyezni a 
hangsúlyt. 

 Tengerparti zónák menedzsmentje. Az EU tengerpartjainak védelme több uniós nyi-
latkozatban és dokumentumban - köztük az Ötödik Környezetvédelmi Akcióprogram-
ban is - szerepel. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség tapasztalatai alapján az eu-
rópai partvidéki övezetek négy fő problémával küzdenek: a vízszennyezéssel, a túlnépe-
sedéssel, az erőforrások kimerülésével és a partvonal változásával. A problémákat sú-
lyosbítja, hogy ezekben az övezetekben (a tengerpart menti 50 kilométeres sávon belül) 
200 millió ember él az Európai Unióban. Az Akcióprogramban megfogalmazott célok 
kijelölik a Bizottság által kívánatosnak tartott cselekvési területeket. Ezek közül kieme-
lendő a döntéshozók tevékenységének jobb összehangolása, illetve a problémák tudato-
sítása az érintett adminisztratív és gazdasági szervezetek körében. A Bizottság 1996-ban 
elindított egy demonstrációs keretprogramot is, amely az egyes konkrét projekteken ke-
resztül bemutatta, hogyan lehet biztosítani a tengerparti övezetek integrált menedzs-
mentjét (több projekt kifejezetten turisztikai célú fejlesztéseket irányzott elő). 

 Környezeti hatásértékelés (Environmental Impact Assessment – EIA). Az EIA-
irányelv (85/337/EGK) meghatározza a különféle fejlesztési projektek környezetre gya-
korolt hatásának vizsgálati kritériumait, uniós szinten egységes eljárásokat bevezetve. 
Az irányelv két fő kategóriát különböztet meg: egyrészt azokat a projekteket, amelyek-
nél kötelező elvégezni a környezeti hatásértékelést, másrészt azokat, amelyek esetében a 
tagállamok dönthetik el, hogy végeznek-e ilyen értékelést vagy sem. Az irányelv módo-
sítása (97/11/EK) nyomán függelékeket csatoltak annak szövegéhez: az I. számú függe-
lék konkrétan felsorolja az EIA kötelező alkalmazási területeit, míg a II. számú függelék 
ágazatonkénti bontásban tartalmazza a tagállami hatáskörbe utalt projekteket (a tagál-

                                                 
48 http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28021.htm, www.termeszetvedelem.hu 
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lamok számára a III. függelék ad útmutatást a döntési kritériumok tekintetében). A II. 
függelékben felsorolt ágazatok között szerepel a turizmus és szabadidőipar is, többféle 
infrastrukturális projekt-típus nevesítésével (sípályák, síliftek, függővasutak és csatla-
kozó berendezések; turisztikai kikötők; üdülőfalvak, városon kívüli szállodai komple-
xumok és a csatlakozó létesítmények; kempingek és lakókocsi-táborok; tematikus par-
kok). 

 Ecolabels („ökocímkék”). Az ecolabel egy olyan címke, amelyet a hasonló termé-
kekhez képest környezetkímélőbb, ám azoktól minőségben el nem maradó termékek 
kaphatnak az Európai Unióban (92/880/EGK). A címkét eredetileg csak ipari termékek-
nek ítélték oda, ám a vonatkozó jogszabály módosítása (1980/2000/EK) lehetővé tette a 
szolgáltatásokra való kiterjesztést is. Az Európai Bizottság 2000-ben egy megvalósítha-
tósági tanulmány keretében megvizsgálta az ecolabel szállodai szolgáltatások részére 
történő odaítélésének lehetőségét is. Az erre vonatkozó jogszabály 2003-ban született 
meg (2003/287/EK), amely később kiegészült a kempingeket érintő szabályozással 
(2005/338/EK). 

 Európa Kulturális Fővárosa. Szimbolikus jelentőségű akciónak indult (1985-ben), de ma 
már fontos turizmust vonzó tényezőnek számít az „Európai Kulturális Város / Európa 
Kulturális Fővárosa”49 cím évenkénti odaítélése. Az érintett város által élvezett közvetlen 
és közvetett előnyök nyilvánvalóak, és évről évre növelik a jelentkezők számát. A társult 
államok városainak csatlakozási szándékára reagálva az EU 1990-ben elhatározta az „Eu-
rópai Kulturális Hónapok” megrendezését, amely a fentihez hasonló természetű, ám sze-
rényebb kezdeményezés. A fenti címeket viselő városokat 1999-ig a Kulturális Miniszterek 
Tanácsának egyhangú határozatával választották ki a jelöltek közül; az említett évben sor 
került a kiválasztási eljárás reformjára, melynek eredményeképpen más európai intézmé-
nyek is bekapcsolódtak a döntéshozatalba (bővebben lásd az 5. fejezetet). 

 Kaleidoscope-program. 1994-ben indult meg a Kaleidoscope-program, amely kulturális 
akciók és események támogatását irányozta elő a képzőművészetek, az előadóművészetek, 
az iparművészet, a multimédia-művészet, a könyvkiadás, az építészet és egyéb művészeti 
ágak területén. Az Unióhoz benyújtott közel ezer projekt közül százat választott ki egy 
független zsűri, amelyek maximum 25 %-os EU-kofinanszírozásban részesültek. Hasonló 
célokkal indították útnak 1996-ban a második Kaleidoscope-programot (96/719/EK), ame-
lyet kiterjesztettek az Európai Gazdasági Térség egészére, valamint Ciprusra, Máltára és a 
társult országokra is. A program 1999-ig tartó futamidejében 518 projekt támogatására ke-
rült sor, összesen 36,7 millió ECU közösségi hozzájárulással. 

 Az építészeti örökség védelme. Az 1990-es évek közepére a tagországok és az Unió veze-
tői felismerték, hogy a tagországok kulturális öröksége egyúttal közös európai „kincsnek” 
is minősül, ezért indokolt a közösségi szintű szerepvállalás az örökség védelme és fenntar-
tása terén. E célból a Bizottság 1995-ben egy ötéves közösségi akcióprogramot kívánt 
meghirdetni Raphaël néven [COM (95) 110 final], 67 millió ECU költségvetéssel, amely 
integrált módon kívánta szolgálni a műemlékek védelmét és a kapcsolódó ismeretek haté-
kony terjesztését. A programot végül egy négyéves időszakra (1997-2000) fogadták el, 
erősen csökkentett költségvetéssel (30 millió ECU). Ennek ellenére mintegy 360 örökség-
védelmi projektet sikerült megvalósítani támogatása révén. 

 A városi környezet védelme. Az előzőeknél határozottabb, bár szűkre szabottabb politikát 
folytat az Európai Bizottság a városfejlődés egyes negatív hatásainak kezelése tekinteté-
ben: 1990-ben egy Zöld Könyvet50 adott ki a városi környezetről, 1994-ben pedig elindí-
totta az URBAN programot egyes, gazdasági válság által sújtott városok infrastrukturális 

                                                 
49 A kezdeményezés 1998-ig az „Európai Kulturális Város” (European City of Culture) nevet viselte, 1999-től az 
„Európa Kulturális Fővárosa” (Cultural Capital of Europe) megnevezés van érvényben. 
50 The Green Paper on the urban environment 
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és környezeti fejlesztésére. A program 600 millió ECU-t használt fel 1994 és 1999 között 
és főképp görög, illetve északír városok támogatását célozta. 

 A Culture 2000 program. A kilencvenes évek kulturális kezdeményezéseinek tapasztala-
tai alapján a 2000. év elején sor került az Unió első kulturális keretprogramja, a Culture 
2000 elfogadására (508/2000/EK sz. döntés). Kombinálva a Kaleidoscope, a Raphaël és az 
Ariane51 programok törekvéseit, a Culture 2000 célul tűzte ki az európai népek kultúrájá-
nak és művészetének terjesztését, kölcsönös megismerésének elősegítését, illetve az euró-
pai kulturális örökség védelmét. A keretprogramot a 2000-től 2006 végéig terjedő időszak-
ra fogadták el, 236,5 millió euró költségvetéssel.52 Jelenleg (2006. ősz) véglegesítés alatt 
áll a Culture 2007 keretprogram, amely a 2007-2013 közötti időszakra 408 millió euró 
támogatást irányoz elő a korábbinál ambiciózusabb célkitűzések mellett.53 

 
3.3.4. Nemzeti szintű szabályozás 
A természeti és az épített környezetnek a mindennapi emberi tevékenységekben való széles 
körű „érintettsége” okán nemzeti szinten is számos olyan jogszabály létezik, amely közvetle-
nül vagy közvetetten befolyásolja az erőforrások használatát. A hazai szabályozás teljes körű 
áttekintésére terjedelmi korlátok miatt nincs mód, csupán a legfontosabb idevonatkozó jog-
szabályok fő céljait ismertetjük röviden.54 
 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. A kerettör-

vényként kialakított jogszabály „célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának 
kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, 
összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása.”55 Az erőforrások védelmének 
részletes szabályozása kívül esik a törvény hatályán: 
„Az élővilág változatossága, élőhelyeinek megőrzése, a tudományos, kulturális vagy esz-
tétikai értékekkel bíró területek, képződmények, létesítmények megőrzése és helyreállítása 
érdekében – e törvénnyel összhangban – külön törvények rendelkeznek: 
a) a természet és a táj védelméről, 
b) az állatvédelemről, továbbá az állategészségügyről, 
c) a növényvédelemről, továbbá a növényegészségügyről, 
d) a műemlékek védelméről.”56 

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. A törvény a természeti értékek – köztük 
az erőforrások – megőrzésének, fenntartható kezelésének részletes szabályait határozza 
meg. Céljai: 
a) „a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, bio-

lógiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatá-
nak elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének 
kielégítése; 

b) a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, a 
természeti értékek és területek kiemelt oltalma, megőrzése, fenntartása és fejleszté-
se.”57 

Az alkalmazandó alapelvek között a törvény kimondja: 

                                                 
51 Az európai irodalmi művek kölcsönös megismerését szolgáló Ariane-program a fordítói tevékenységet támo-
gatta 1997 és 1999 között, összesen 11,1 millió ECU költségvetéssel. Turisztikai jelentősége elenyésző. 
52 http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l29006.htm 
53 http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l29016.htm 
54 Részletes jogszabály-lista található a www.termeszetvedelem.hu és a www.koh.hu oldalakon. 
55 1. § (1) 
56 3. § (2) 
57 1. § 
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„A természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, 
hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak 
működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen. 
A természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, to-
vábbá a gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a 
hatósági intézkedések során figyelembe kell venni.”58 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről. A törvény átfogó jelleggel 
foglalkozik a kulturális örökség elemeivel, azaz a régészeti örökséggel, a műemléki érté-
kekkel, valamint a kulturális javakkal. Értelmezése szerint: 
a) „Régészeti örökség: az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne 

alatt és a természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető 
nyoma, mely segít rekonstruálni az emberiség történetét és kapcsolatát környezeté-
vel.”59 

b) „Műemléki érték: minden olyan építmény, kert, temető vagy temetkezési hely, terület 
(illetve ezek maradványa), valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, 
rendszere, amely hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából ki-
emelkedő jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék, alkotórésze-
ivel, tartozékaival és berendezési tárgyaival együtt.”60 

c) „Kulturális javak: az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az em-
beriség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, 
képi, hangrögzített, írásos emlékei és egyéb bizonyítékai – az ingatlanok kivételével -, 
valamint a művészeti alkotások.”61 

A törvény kimondja, hogy „a kulturális örökség védelme érdekében a köz- és magáncélú 
fejlesztéseket – így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- és településrende-
zés, környezet-, természet- és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos beruházások tervezését – 
e védelemmel összhangban kell végezni.”62 Továbbá: „A kulturális örökség a nemzet egé-
szének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása mindenkinek kötelessége. Tilos a 
kulturális örökség védett elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése, 
meghamisítása, hamisítása.”63 A törvény létrehozza a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt, 
amely többek között a védett kulturális erőforrások hasznosításával kapcsolatos engedé-
lyezési jogkört is gyakorolja. 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről. A törvény 
részletesen szabályozza az állam és az önkormányzatok feladatait a településtervezéssel és 
a településrendezéssel kapcsolatban, az építkezésekkel kapcsolatos adminisztratív és mű-
szaki kérdésekre vonatkozóan. Hatálya kiterjed „az épített környezet emberhez méltó és 
esztétikus kialakítására, valamint az építészeti örökség védelmére”64, vagyis a települések 
arculatának formálására. 

A nemzetinél alacsonyabb szinteken érvényesülő szabályok részletes ismertetése nem indo-
kolt, tekintettel azok nagy számára és erősen terület-specifikus jellegére. 

                                                 
58 5. § (2-3) 
59 7. § (22) 
60 7. § (10) 
61 7. § (4) 
62 3. § 
63 4. § (1) 
64 1. § (1) 



105 

 

 
3.4. Vonzerők osztályozása, vonzerőleltár készítése 
 
3.4.1.  A turisztikai vonzerők típusai 
A 2. fejezetben értelmeztük a vonzerő fogalmát. Ez alatt a turisztikai fogadóterület olyan ter-
mészeti vagy kulturális erőforrását értettük, melynek megismerése (átélése) a terület felkere-
sésének elsődleges indítékául szolgál a látogató számára. Vonzerőt tehát a megismert erőfor-
rásokra támaszkodva lehet létrehozni, egyéb feltételek teljesülése mellett. 
A vonzerők típusait különféle szempontok alapján határozhatjuk meg: 
 Erőforrás szerint 

 természetes vonzerők és 
 kulturális (emberalkotta) vonzerők, a hasznosított erőforrás jellegének függvényében. 

 Az utazó preferenciája szerint 
 elsődleges – az adott utazás fő motivációjához kötődő vonzerőt tekintjük elsődlegesnek 

– ez az az attrakció, ami miatt a látogató elsősorban felkeresi a területet; 
 másodlagos – a látogató által kiegészítő jelleggel felkeresett attrakció számít másodla-

gosnak; ez önmagában nem szolgáltat elegendő okot az utazásra, de színesíti, gazda-
gabbá teszi a látogató élményét. 

Megjegyzendő, hogy a vonzerő elsődleges vagy másodlagos jellege szubjektív megítélésen 
múlik – vagyis ami egyeseket utazásra ösztönöz, másoknál esetleg csak kiegészítő attrak-
cióként szerepel. Ugyanakkor a látogatók megkérdezése alapján felmérhető, hogy az adott 
vonzerőt ki milyen preferencia alapján kereste fel, így megállapítható, hogy az a látogatók 
többsége számára melyik fenti típusba tartozik. 

 Hatókör (vonzáskörzet) szerint 
 globális – az attrakció bolygónk minden tájáról vonzza a látogatókat, széles körű is-

mertsége, kiemelkedő jelentősége és egyértelműen pozitív imázsa alapján65 (pl. a Grand 
Canyon vagy Párizs); 

 nemzetközi – az adott ország határain túl is ismert és vonzó, de távolabbi vidékeken 
(más kontinenseken) már jórészt ismeretlen vagy kevéssé jelentősnek tartott attrakció 
(pl. a Duna-delta vagy Budapest); 

 országos – elsősorban a belföldi lakosság számára vonzó és különleges jelentőséggel 
bíróattrakció (pl. a Tisza vagy Sárospatak); 

 regionális – belföldön is csak korlátozottan ismert vagy kevéssé egyedinek tartott att-
rakció (pl. egy erdei túraútvonal vagy egy kisebb kastély); 

 helyi – csak az adott település és közvetlen környéke lakosainak szabadidő-töltésében 
szerepet játszó attrakció (pl. egy kisebb horgásztó vagy egy falusi búcsú). 

 Állapot szerint 
 megőrzött – eredeti állapotában található attrakció – ez természeti erőforrásoknál válto-

zatlan, „érintetlen”66 jelleget jelent, míg a kulturális erőforrások esetében folyamatosan 
fenntartott vagy restaurált/rekonstruált eredetiséget;  

 károsodott – eredeti értékeinek egy részét elveszített, csak torz vagy hiányos élményt 
nyújtani képes attrakció; ha a károsodás visszafordítható, a megfelelő beavatkozás után 

                                                 
65 Az UNESCO Világörökség-programjának egyik (általában) pozitív hozadéka, hogy javítja a jegyzékbe felvett 
objektumok ismertségét és imázsát, növelve ezzel a globális attrakcióvá válás esélyét. Persze a felvétel önmagá-
ban ezt még nem garantálja. 
66 Szigorúan véve, érintetlen természeti vonzerő nem létezik, hisz egy bizonyos terület vagy objektum szolgálta-
tásokkal való kiegészítése, fogyaszthatóvá tétele már eleve „emberi érintést” jelent. Az érintetlenség turisztikai 
szempontból valójában a terület adottságait alapvetően változatlanul hagyó, minimális beavatkozásként értel-
mezhető. 
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az attrakció ismét „megőrzötté” válhat (a látogató szempontjából a pillanatnyi állapot 
számít leginkább). 

Megjegyzendő, hogy a „károsodás” fogalmát máshogy értelmezheti látogató, illetve az 
adott objektum fenntartója. Az előbbi ugyanis az igénybevételt megkönnyítő feltételek és 
szolgáltatások kiépítését kevésbé hajlamos károsodásnak tekinteni, mint az utóbbi. A tu-
risztikai fejlesztések egyik kulcskérdése a kétféle érdek konfliktusmentes kiegyensúlyozá-
sa. 

 Kihasználtság szerint 
 létező – szolgáltatásokkal kiegészített, működő, látogatókat fogadó attrakció; 
 potenciális – a látogató-fogadás elvi lehetőségeivel rendelkező, de pillanatnyilag él-

ményt és gazdasági hasznot nem, vagy alig eredményező erőforrás; a kihasználatlanság 
az objektum állapotából vagy az igénybe vétel feltételeinek (infrastruktúra, szolgáltatá-
sok) hiányából fakad. Létező vonzerők is rendelkezhetnek kihasználatlan potenciállal, 
ha pl. az indokoltnál (jóval) gyengébb az imázsuk. 

 
3.4.2. A turisztikai vonzerők értékelése, vonzerőleltár készítése 
A vonzerők mennyisége és minősége alapjaiban határozza meg egy-egy turisztikai termék 
fejlesztési lehetőségeit, ezért a helyzetelemzés során, a konkrét helyszín vizsgálatakor ezek 
felméréséből kell kiindulni. A vonzerők felmérése egy összetett folyamat, melynek nemcsak a 
fejlesztés kiinduló feltételeinek értékelése szempontjából van jelentősége, hanem a későbbi 
integritási (állapot- és jellegmegőrzési) vizsgálatokhoz is viszonyítási alapot szolgáltat. A 
vonzerő-felmérési folyamatot a szakirodalomban általában vonzerőleltár készítésének szok-
ták nevezni. 
A folyamat első lépése az értékelésbe bevont terület vonzerő-jegyzékének összeállítása. A 
területnek nem feltétlenül kell egybeesnie meglévő adminisztratív határokkal, lehet természe-
tesen összetartozó turisztikai desztináció is (pl. egy tó és annak természetes táji közege, egy 
város és kirándulóhelyei, egy kisebb borvidék, egy jellegzetes élőhely stb.). Célszerű azon-
ban, hogy a vizsgált terület azonos legyen egy már létező vagy a fejlesztés kapcsán létreho-
zandó desztináció-menedzsment szervezet területi illetékességével. A jegyzékbe a létező és 
potenciális vonzerőket egyaránt fel kell venni. 
A vonzerő-jegyzék forrásai lehetnek meglévő (másodlagos) információk, vagy elsődlegesen 
gyűjtött adatok. A létező információ-források közül az alábbiakra támaszkodhatunk: 
 védett természeti és kulturális értékek hivatalos jegyzékei (országos és helyi védettséget 

egyaránt figyelembe véve); 
 egyedi tájérték kataszterek67; 
 város- és területfejlesztési tervek helyzetfelmérései; 
 helytörténeti, helyismereti kiadványok; 
 útikönyvek és internetes látnivaló-ismertetők68; 
 egyes erőforrás-típusokra összpontosító szakkönyvek (pl. kastélylexikon, egyházi, népi, 

természeti értékeket bemutató könyvek stb.); 
 szakirányú (földrajzi vagy idegenforgalmi témájú) diplomamunkák; 
 turisztikai és kulturális programfüzetek. 

A fenti forrásokból származó információkat általában elsődleges adatgyűjtéssel szükséges 
kiegészíteni, egyfelől az előbbiek körében esetleg figyelmen kívül hagyott erőforrások feltárá-

                                                 
67 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. §-a rendelkezik az egyedi tájértékek megállapításáról 
és nyilvántartásba vételéről, illetve meghatározza az egyedi tájérték fogalmát is. Az egyedi tájértékek típusait és 
a kataszterezés módját az MSZ 20381: 1999 számú szabvány határozza meg. A szabvány előírásainak megfele-
lően a nemzetipark-igazgatóságok feladata az egyeditájérték-kataszterek megállapítása és nyilvántartásba vétele. 
(NKP 2003) 
68 Pl. Magyarországon a www.vendegvaro.hu 
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sa céljából, másfelől a „nyers” jegyzékben szereplő vonzerők minősítése, értékelése érdeké-
ben. A minősítés során éppenséggel a kezdeti vonzerő-lista szűkítésére is sor kerülhet – a fej-
lesztések gazdaságossági szempontjai ezt sokszor egyenesen megkövetelik. Mindebből követ-
kezik, hogy jól „működő” vonzerőleltárt pusztán a készen kapott információk mechanikus 
összegzéséből, specifikusan gyűjtött elsődleges adatokon alapuló szakértői értékelés nélkül 
nem lehet összeállítani. 
Az elsődleges adatgyűjtés keretében sor kerülhet 
 a terület bejárására és a vonzerők szemrevételezésére; 
 a helyben lakókkal folytatott interjúkra; 
 a helyi turisztikai szolgáltatások területén dolgozók megkérdezésére; 
 a fő küldőterület(ek) véleményformálóival folytatott beszélgetésekre; 
 a jelenlegi és a potenciális látogatók körében folytatott felmérésre. 

Az iménti felsorolásban a módszereket munkaigény és költségesség szempontjából növekvő 
sorrendben soroltuk fel. Az első három módszert mindenképpen indokolt alkalmazni a vonz-
erő-értékelés során, az utóbbi kettőt inkább csak a jelentősebb beruházási igényű és bizonyta-
lan gazdasági fenntarthatóságú fejlesztések esetén. 
Az összegyűjtött és feldolgozott adatok alapján kerülhet sor a vonzerők értékelésére. Az 
értékelési folyamat részei a következők: 
 Kategorizálás. A vonzerőket mindenekelőtt célszerű fő- és alkategóriákba sorolni: a ter-

mészeti, illetve kulturális attrakciók főcsoportjaiba, illetve az azokon belül további csopor-
tokba való beosztás nemcsak az áttekinthetőséget segíti, de támpontot nyújt a hasznosítás-
sal kapcsolatos indikátorok kiválasztásához is. Az alkategóriák megállapítása történhet el-
vi-tartalmi alapokon (ahhoz hasonló csoportosítást eredményezve, mint amit a 2. fejezet-
ben mutattunk be), de kiindulhat egy meglévő, pl. jogszabályokban, hivatalos dokumentu-
mokban alkalmazott modellből is (mind a természetvédelmi törvény, mind a kulturális 
örökség védelmére vonatkozó törvény megnevez különféle objektum-típusokat). 

 Állapot-értékelés. Az egyes vonzerők állapota alapvetően befolyásolja a hasznosításhoz 
szükséges fejlesztések költségeit. Az állapot értékelése nem lehet abszolút jellegű: mindig 
viszonyítani kell azokhoz az igényekhez, amelyek kielégítésére a vonzerőre alapuló ter-
mékfejlesztés irányul. Vagyis például egy tó állapotának megítélésében nem feltétlenül je-
lent negatívumot, ha magán viseli az emberi tevékenység nyomait: az üdülési célú felhasz-
nálás enélkül nehezen is lenne megvalósítható. Persze nyilván nem fogadható el az az ok-
fejtés, hogy egy vonzerő eredeti állapotának megőrzése vagy helyreállítása azért lenne 
szükségtelen, mert anélkül is hasznosítható valamilyen turisztikai termékben – a fejlesztés-
nek mindig együttesen kell szolgálnia a maximális értékmegőrzést és a gazdasági hasznosí-
tást. A vonzerők állapot-értékelése tehát egy alkalmassági vizsgálatot jelent, amely során 
minden egyes vonzerőre (vagy azok nagyobb csoportjaira) nézve meg kell állapítani, hogy 
az – optimális hasznosítással számolva – milyen termék kialakítására és mennyire alkal-
mas. A fejlesztésre adott állapotukban nem vagy csak korlátozottan alkalmas vonzerők ese-
tében pedig meg kell nevezni az alkalmassá tétel legfőbb feltételeit, a további tervezőmun-
ka megalapozása céljából (pl. karsztvíz-kiemelés megszüntetése, romos épület felújítása, 
borospincék rendszeres nyitvatartásának megszervezése stb.). 

 Potenciál- (hatókör-) értékelés. A várható hatókör felbecsülése több szempontból is fon-
tos: egyrészt utal az attrakciót érő majdani terhelésre, amihez megfelelő látogatómenedzs-
ment-technikákat kell kialakítani; másrészt jelzi a kiszolgáló létesítmények és a kiegészítő 
szolgáltatások kapacitásával kapcsolatos igényeket; harmadrészt a megcélozható piaci 
szegmensekkel összefüggésben támpontot ad a megfelelő interpretációs és kommunikációs 
technikák kialakításához. A hatókör egy vonzerő tekintetében elsősorban földrajzi alapon 
adható meg – a látogatók várható száma nagyban függ a terület elérését szolgáló közleke-
dési infrastruktúra és az ott található turisztikai szolgáltatások (főképp szálláshelyek) kapa-
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citásától. A hatókör megbecsülésében elsősorban a potenciális küldőpiacokon folytatott 
felmérésekre és a hasonló jellegű, illetve helyzetű vonzerők látogatottsági adatainak érté-
kelésére lehet építeni. A hatókör-kategóriákat az előző fejezetrészben ismertetett felosztás 
szerint (vagy annál szűkebben) célszerű megállapítani. 

 Sérülékenység- és fenyegetettség-értékelés. Korunkban bármilyen turisztikai fejlesztéssel 
kapcsolatban alapvető elvárás a fenntarthatóság szempontjainak messzemenő figyelembe 
vétele: vagyis a fejlesztésnek nem szabad az alapjául szolgáló erőforrás károsodását, érté-
kének csökkenését eredményeznie. A sérülékenység és a fenyegetettség szorosan össze-
függenek egymással, ám míg az előbbi az objektum saját (fizikai és/vagy biológiai) tulaj-
donságain múlik, addig az utóbbi a látogatók várható létszámán és viselkedésén. Az erőfor-
rások sérülékenységével kapcsolatban szakvéleményt kell kérni a megfelelő képzettséggel 
rendelkező szakemberektől (botanikusoktól, zoológusoktól, geológusoktól, restaurátorok-
tól, építészektől stb.), akik számszerű határértékek megállapításával segíthetik a tervezési 
munkát (pl. egy restaurátor meghatározhatja, hogy milyen hőmérséklet és páratartalom 
mellett biztosított a leginkább egy freskó hosszú távú fennmaradása – ez a berendezés-
igényre való utalás mellett behatárolhatja a látogatói létszámot is). A határértékek mellett a 
turisztikai tervezőknek ismerniük kell a legfőbb rizikófaktorokat, vagyis a kritikus veszély-
forrásokat is. A fenyegetettség mértékét a sérülékenységi tényezők és a várható piaci ható-
kör összevetésével lehet megbecsülni. Megjegyzendő, hogy a sérülékenység számszerűsí-
tett, részletekbe menő szakértői elemzése minden egyes vonzerő tekintetében általában 
nem fér bele egy turisztikai célú, átfogó vonzerő-elemzés kereteibe. Utóbbiakban ezért már 
meglévő adatokra vagy szakértői becslésekre célszerű alapozni. A részletes elemzést a fej-
lesztésre kiválasztott objektumokkal kapcsolatos tervezőmunka keretében helyénvaló elvé-
gezni (European Commission 2002). 

 Terhelhetőség-értékelés. A kritikus értékek és tényezők fenti meghatározása nyújt alapot 
a fenntartható látogatottság, vagyis a terhelhetőség tervezéséhez. A terhelhetőség fogalma 
három vetületben is értelmezhető (Pedersen 2002): 
 Fizikai – a látogatók fogadására kiépített, illetve kiépíthető szolgáltatási kapacitások 

nagysága határozza meg. Vagyis egy vonzerő fizikailag annyi fővel terhelhető, amennyi 
a hozzá kapcsolódó és a látogatók számára alkalmas szállodai és éttermi férőhelyek, 
parkolóhelyek, nézőtéri ülések stb. száma. A kapacitásoknál érvényesül a legszűkebb 
keresztmetszet elve, vagyis a helyszín fizikai terhelhetőségének maximumát a legkisebb 
kapacitású nélkülözhetetlen szolgáltató létesítmény férőhelyeinek száma fogja jelenteni. 

 Ökológiai vagy műszaki – a természeti vagy kulturális erőforrás sajátosságaitól függő-
en a maximális terhelhetőséget az a látogatólétszám jelenti, ami még nem veszélyezteti 
az élőhely vagy a kulturális objektum fennmaradását; az előbbi esetében az emberi je-
lenlét eredményeképpen bekövetkezett változásokat a természetes (és esetleg emberileg 
„megtámogatott”) regenerálódó-képességhez, az utóbbiéban a káros hatások megelőzé-
séhez vagy kiküszöböléséhez szükséges eszközök finanszírozhatóságához kell viszonyí-
tani. 

 Társadalmi – a látogatók megjelenésének szocio-kulturális hatásaival hozható össze-
függésbe: a terhelhetőség attól függ, mennyire változtatja meg a látogatók számára a 
többi látogató jelenléte a vonzerő által nyújtott élményt, illetve a ráépülő turisztikai ter-
mék fogyasztásával kapcsolatos elégedettséget. A társadalmi túlterhelés jellegzetes ese-
te a túlzsúfoltság, vagyis amikor a tömeg jelenléte élvezhetetlenné teszi a vonzerőt. De 
ilyesfajta terhelésnek minősül az is, ha a látogatók megjelenése egy-egy hagyományos 
életmódot folytató közösség szokásainak „természetellenes” megváltozását okozza. 

A háromfajta terhelhetőség más-más módon és pontossággal fejezhető ki: míg a fizikai 
precízen megadható a férőhely-számokkal, addig az ökológiai/műszaki inkább csak be-
csülhető a helyszín mérhető tulajdonságai és az emberi hatások vélelmezett jellemzői alap-
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ján; a társadalmi terhelhetőség pedig még ennél is bizonytalanabb, hiszen a leendő vendé-
gek jellemvonásain, értékítéletén múlik. A terhelhetőségi elemzés során mindenesetre a 
legfontosabb dimenziót az ökológiai/műszaki szempontok alkotják, mivel leginkább eze-
ken múlik a vonzerők fizikai fenntarthatósága. Ehhez kiegészítésképpen figyelembe kell 
venni a gazdasági fenntarthatóságot jelentősen befolyásoló társadalmi terhelhetőséget, és 
csak ezek után érdemes megvizsgálni a kapacitás-adatokat. 

 Hasznosítási korlátok és indikátorok megállapítása. A terhelhetőség vizsgálata értelem-
szerűen megadja azokat a korlátokat, amelyeket figyelembe kell venni a tervezés során. A 
limitek nemcsak mennyiségi jellemzőket tartalmazhatnak, hanem behatárolhatják a fejlesz-
tések irányait is. Az indikátorok meghatározása és – ahol lehet – kezdeti értékeik felvétele 
a későbbi hatásellenőrzések feltétele: ezekhez viszonyítva folyamatosan nyomon követhe-
tők a változások és időben elhatározhatók a szükséges beavatkozások. Az indikátorokat 
célszerű a terhelhetőség során vizsgált mutatók közül kiválogatni vagy azokkal összefüg-
gésben meghatározni, így hamar fény derülhet az esetleges túlterhelésre (UNWTO 1998). 

Fontos megjegyezni, hogy a vonzerő-leltár készítése során hagyományosan csak az első há-
rom lépést szokás végrehajtani (a hatókör-értékelésig bezárólag), az utóbbi három lépésre 
általában inkább már a fejlesztésre kiválasztott vonzerők előkészítő-tervező munkálatai kere-
tében kerül sor. Azonban éppen a felelősségteljes kiválasztást segíti elő az, ha már a vonzerő-
leltár is alapszintű tájékoztatást nyújt a fenntarthatósági perspektívákról, ezért korántsem fe-
lesleges első megközelítésben, áttekintő jelleggel elvégezni ezek elemzését is. 
 
3.5. Tulajdonviszonyok értékelése 
A természeti és kulturális erőforrások gazdasági-turisztikai hasznosításának egyik kulcskérdé-
se a tulajdonviszonyok tisztázása. Nyilvánvalóan bárminemű hasznosítás csak akkor lehet 
sikerre esélyes, ha az megegyezik, illetve összehangolható a tulajdonos(ok) érdekeivel. Gyak-
ran előfordul ugyanis, hogy az erőforrás tulajdonosa nem azonos a potenciális hasznosítás 
legfőbb haszonélvezőivel, vagy hogy a kétféle szereplő más-más elvek mentén, illetve célok-
kal képzeli el a hasznosítást. 
A hasznosítani kívánt objektumok tulajdonosai többféle típusba sorolhatók: 
 Közösségi tulajdonosok 

 Állam. A legértékesebb nemzeti vagyontárgyak állami tulajdonban való megtartásá-
nak évezredes hagyománya van – az állam ezeket sajátjaiként kezeli, akárcsak az ural-
kodók egykor a koronabirtokokat. Az állam tulajdonosi szerepe azonban ma gyökere-
sen eltér a múltbélitől: a mai vagyontárgyak nem különleges jövedelemforrásnak 
(vagy a privilegizált uralkodói életvitel „kellékeinek”) számítanak, hanem a nemzet 
kivételes értékű, közös „kincseinek”, melyek magáncélokra való kisajátítása közösségi 
érdekeket sérthet. A természeti és kulturális erőforrások jelentős része jellegénél fogva 
a nemzeti vagyon állami tulajdonban levő részéhez tartozik. Az állam a vagyon keze-
lése és hasznosítása érdekében speciális intézményeket hozhat létre (ilyenek Magyar-
országon pl. a Kincstári Vagyoni Igazgatóság69, a Műemlékek Állami Gondnoksága70 
vagy a nemzeti parki igazgatóságok). A vagyonkezelés emellett sokszor más, közös-
ségi célokat szolgáló állami intézmények kezében van (mint pl. a kórházak vagy isko-
lák esetében), ami nemcsak a hasznosítást, de a fenntartást is megnehezítheti. 

 Önkormányzatok. Általában a kisebb jelentőségű, helyi közérdekeket szolgáló va-
gyontárgyak találhatók önkormányzati tulajdonban. Helyi szinten kevésbé nehézkesen 
valósítható meg a közvagyon, illetve egyes elemeinek hasznosítása, mint nemzeti szin-
ten, mivel egyszerűbb az érdekeltek azonosítása és az érdekegyeztetés lebonyolítása. 
Az önkormányzatok költségvetése azonban jellemzően nehezebben „viseli” a hiányt, 

                                                 
69 www.kvi.hu 
70 www.mag.hu 
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mint a központi, így tartós forráshiány esetén hajlamosabbak a vagyon egy részétől 
„megszabadulni”, még ha ez nem is feltétlenül áll a helyi közösség érdekében. 

 Non-profit szervezetek. A gazdaságosan nem működtethető, ám jelentős fenntartási 
költségeket igénylő vagyontárgyak kezelésére non-profit alapon működő szervezetek 
is létrehozhatók (pl. alapítványok, közhasznú társaságok, egyesületek). Ezek lehetősé-
geit, illetve korlátait a vagyongazdálkodásukra vonatkozó jogszabályok mellett nagy-
mértékben befolyásolja tevékenységük társadalmi elismertsége, valamint általában vé-
ve a civil szféra fejlettsége. Ez utóbbival van ugyanis szoros összefüggésben a lakosok 
közösségi felelősség-érzete, amely mind az adózási preferenciák71, mind az önkéntes 
juttatások terén megnyilvánulhat. Non-profit szervezetek létrehozhatók kifejezetten 
egy bizonyos fajta vagyonhasznosítás megvalósítása céljából is (pl. egy kastély felújí-
tása és múzeumként való működtetése érdekében). 

 Egyházak. Sajátos közösségi tulajdonosként működnek az egyházak, mivel a vagyon-
gazdálkodás számukra másodlagos célként jelenik meg, közösségük hitéleti jellegű ki-
szolgálásának, illetve vezetésének alárendelve. Vagyis az esetleges hasznosításnak 
szigorú korlátokat szabnak a vallásgyakorlással és más egyházi tevékenységekkel (pl. 
az oktatással) kapcsolatos szükségletek. Ugyanakkor az egyházak bevételei a törté-
nelmi időkhöz képest viszonylag szerények, hiszen sok helyen elvesztették számos 
fontos jövedelemforrásukat (pl. az egyházi földbirtokokat), és a hívek adományaira is 
a korábbinál kisebb mértékben számíthatnak. Mindez az egyházakat elviekben érde-
keltté teszi az olyan turisztikai fejlesztésekben, amelyek pluszbevételekhez juttathatják 
őket. 

 Magántulajdonosok 
 Gazdasági társaságok. A magánvállalkozások eleve vagyonuk értékének növelésé-

ben érdekeltek, vagyis normális esetben csak olyan vagyontárgyat szereznek be, illet-
ve tartanak meg, amelyet képesek hasznosítani. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy a 
korábbitól eltérő jellegű hasznosításra általában akkor kerülhet sor, ha a várható jöve-
delmezőség meghaladja a korábbit. Ehhez a legtöbbször szükség van a társaság vagy a 
vagyontárgy körülményeinek valamilyen külső hatásra történő megváltozására – pl. 
egy mezőgazdasági művelés alatt levő terület esetében az önkormányzat megváltoz-
tathatja annak besorolását, lehetővé téve a tulajdonosnak egy nagyobb profittal ke-
csegtető hasznosítást (mint amilyen adott esetben a szállodaépítés vagy egy szabadidő-
központ létrehozása lehet). 

 Magánszemélyek. A vagyontárgyak egy része a magánszemélyek gazdasági tevé-
kenységét alapozza meg – ezekhez ők is hasonlóan viszonyulnak, mint a gazdasági 
társaságok –, más részükre azonban életviteli, sőt sok esetben csupán érzelmi okoknál 
fogva van szükségük. Utóbbiakat tehát a máshonnan szerzett jövedelmükből tartják 
fenn. Az ilyen „életviteli” vagyontárgyak hasznosítása elvileg érdekében állhat a tulaj-
donosnak, az érzelmi kötődés azonban komoly korlátokat jelenthet. Egy híres ember 
lakását pl. nem feltétlenül szeretnék nyilvános emlékhellyé alakítani az ott lakó hozzá-
tartozók. A magánszemélyek vagyontárgyai – az előbbi példához hasonló kivételektől 
eltekintve –önmagukban ritkán számítanak potenciális turisztikai vonzerőnek, összes-
ségükben viszont már annak bizonyulhatnak (például egy hagyományos település la-
kóházai). Ez megnöveli az együttműködés és a közösségi gondolkodás jelentőségét a 
hasznosítás során. 

A hasznosítás szempontjából döntő fontosságú lehet az erőforrás-objektum tulajdonszerke-
zete. A következő esetekkel számolhatunk: 
                                                 
71 Magyarországon – számos más országhoz hasonlóan – az adózók szabadon rendelkezhetnek személyi jövede-
lemadójuk 2×1 százalékáról, vagyis közvetlenül támogathatják a nekik tetsző közösségi célokat követő szerveze-
teket. 
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 Egy tulajdonos. A legegyszerűbb esetnek számít, hisz a fejlesztőknek csak egy partnerrel 
kell megegyezésre jutniuk. Más kérdés, hogy ha egy turisztikai tekintetben jelentős erőfor-
rás egyetlen kézben van, akkor a tulajdonos könnyen lehet kifejezetten „fajsúlyos” tárgya-
lópartner, akit nehéz meggyőzni a fejlesztők szempontjainak elfogadásáról. Ráadásul a 
nagy potenciális attrakciók egyszemélyi tulajdonosai szervezeti vagy mentalitásbeli tekin-
tetben hajlamosak „lomhán” viselkedni, ami további nehézséget jelenthet. 

 Több, hasonló típusú tulajdonos. Számos természeti vagy kulturális erőforrás oszlik 
meg különböző tulajdonosok között, mint például egy ingatlanfejlesztésre alkalmas, fel-
parcellázott földterület vagy egy történelmi jelentőségű, társasházként működő épület. A 
hasonló típusú tulajdonosok (pl. magánszemélyek) elvileg hasonló érdekekkel rendelkez-
nek, így a fejlesztőknek van esélyük sikeres tárgyalásokat folytatni velük. Nyilvánvaló, 
hogy ez a tárgyalás bonyolultabb, mint az egyszemélyi tulajdonossal folytatott egyezke-
dés; ráadásul már egyetlen tulajdonos „makacskodása” is megakaszthatja a teljes projek-
tet. Magánszemélyek esetén a meggyőzést nehezítheti a gazdasági racionalitást figyelmen 
kívül hagyó, tisztán érzelmi jellegű ellenállás is. 

 Több, eltérő típusú tulajdonos. A legbonyolultabb esetet jelentheti, ha eltérő érdekekkel, 
lehetőségekkel és gondolkodásmóddal rendelkező tulajdonosokkal kell megegyezni egy 
fejlesztés kapcsán. Ez komplex, települési vagy annál magasabb szintű fejlesztéseknél a 
legtöbb esetben előfordul. A siker esélyét csökkentheti, ha a szereplők a vélt vagy valós 
érdekellentétek miatt eleve bizalmatlanok egymás iránt, vagy ha mások lehetséges nyere-
ségeit a saját veszteségeikként fogják fel. Az ilyen fejlesztések előkészítése során sokszor 
van szükség kreatív megoldásokra, új együttműködési formák vagy szervezetek létrehozá-
sára. 

Az erőforrások hasznosításával kapcsolatban további fontos kérdésnek számít a tulajdonosi 
jogok gyakorlásának szabályozása. A fejlett piacgazdaságokban a magántulajdon sérthetet-
lensége ugyan alkotmányos alapelvnek számít, de a jogi szabályozás részletei nagymértékben 
befolyásolhatják a hasznosítás konkrét formáit. Az Amerikai Egyesült Államokban például 
szövetségi törvény rendelkezik arról, hogy a Világörökség-jegyzékre csak olyan objektumo-
kat lehet felterjeszteni, amelyek tulajdonosai ehhez írásban hozzájárultak – ezért szerepelnek 
a listán amerikai részről szinte kizárólagosan a szövetségi tulajdonban levő nemzeti parkok, és 
hiányzanak onnan a számtalan tulajdonos között megoszló települések72. Különös jelentőség-
gel bírnak a tulajdonosi jogállás megváltoztatására vonatkozó szabályok, azokon belül is az 
ingatlanok kisajátítását, átruházását és adásvételét szabályozó normák. 
A természeti és kulturális erőforrásokra épülő fejlesztési projektek előkészítő fázisában el kell 
végezni a tulajdon-értékelést. Ezt az alábbi lépésekben célszerű megvalósítani: 
 Tulajdonosok azonosítása. Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a fejlesztésre kiszemelt 

terület milyen tulajdonosi struktúrával rendelkezik, illetve konkrétan ki(k) a tulajdono-
sa(i). Ezt a területileg illetékes földhivatal nyilvántartásából lehet megtudni. Az ingatlan-
nyilvántartás tartalmazza az egyes ingatlanokra bejegyzett esetleges elidegenítési korláto-
zásokat is (zálogjog, haszonélvezeti jog stb.). 

 Tulajdonosok felkutatása. Az ingatlan-nyilvántartásból nem feltétlenül derül ki, hogy a 
tulajdonos ténylegesen hol található meg73. Előfordulhat, hogy a tulajdonosnak megválto-
zott a lakhelye vagy a székhelye, ám ezt nem jelentette be a földhivatalnál. Ilyen esetben a 
tulajdonos(oka)t nem ritkán csak hosszas utánajárással lehet felkutatni (ez a veszély külö-
nösen a földterületeknél vagy a hosszabb ideje lakatlan épületeknél áll fenn). 

 Tulajdonosok bevonása a fejlesztésbe. A fejlesztés jellegétől függően kerülhet sor a 
tulajdonosi szerepvállalás lehetőségeinek kialakítására, majd ennek megtárgyalására. Az 

                                                 
72 Four myths about World Heritage. National Geographic Traveller, Vol. 23. No. 8, Nov/Dec. 2006. 
73 Technikailag ugyan megoldható lenne a különböző adatbázisok – ingatlan-, lakcím- és cégnyilvántartási – 
összekapcsolása, ám erre Magyarországon még nem került sor. 
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ingatlan-tulajdonos részéről elvileg két módja van az együttműködő szerepvállalásnak: 
egyrészt eladhatja ingatlanát a fejlesztőnek, másrészt valamilyen tartós együttműködési 
megállapodást köthet vele (pl. az ingatlan bérbeadásáról vagy a vállalkozásba való bevite-
léről). Az első megoldás a fejlesztők szempontjából költségesebb, ám általában stabilabb 
működést eredményez. 

 Alternatív megoldások kialakítása egyes tulajdonosok ellenkezése esetén. Minél na-
gyobb a fejlesztés által potenciálisan érintett tulajdonosok száma, annál valószínűbb, hogy 
akad közöttük olyan, aki megmakacsolja magát és az egész projekt kerékkötője lesz. Egy 
nagyobb földterület egyetlen kisebb parcellájának tulajdonosa is meggátolhatja a fejlesz-
tést, ha nem kíván együttműködni a fejlesztőkkel. Utóbbiaknak ezért választaniuk kell a 
hatékonyabb meggyőzés (pl. magasabb kivásárlási összeg felajánlása) és a projekt módo-
sítása között. Ez utóbbinak nyilván megvannak a korlátai: egy lovasközpontot pl. fel lehet 
építeni az eredetileg tervezett helyszín egy részén vagy attól távolabb is, de pl. egy műem-
lék-épület szálláshelyként való felújítása aligha képzelhető el a teljes épület megszerzése 
nélkül. Szélsőséges esetben sor kerülhet a projekt elvetésére is. 

 
3.6. A helyszín mint erőforrás 
 
3.6.1. Áttekintés 
A turisztikai fejlesztések céljára kiszemelt helyszínek különféle tulajdonságaik folytán nagy-
mértékben befolyásolják a projekt sikerességét, így voltaképpen önálló erőforrásnak tekinthe-
tők. A helyszín a turizmus számára nem csupán egy a számos alternatív telephely-lehetőség 
közül, mivel a legtöbb esetben rendelkezik valamiféle olyan adottsággal, ami nem vagy csak 
nehezen helyettesíthető. Praktikusan fogalmazva pl. egy újonnan megépítendő szálloda nem 
ugyanazt nyújtaná két különböző helyszínen, mivel kínálatának bizonyos mértékben részét 
képezi az a környezet is, amelyben található. 
A helyszín, mint erőforrás jelentőségét – azaz értéknövelő képességét a megvalósítandó fej-
lesztés szempontjából – az alábbi főbb tényezők befolyásolják (Jafari 2000): 
 Természeti és kulturális erőforrások elhelyezkedése, összhatása. A 0 alpontban már 

részletezett vonzerő-értékelés átfogó képet eredményez a hasznosítható erőforrásokról és 
fő jellemzőikről. Tisztában kell lenni azzal, hogy egy projekt sikere szempontjából nem-
csak a fejlesztés alapjául kiszemelt konkrét erőforrás(ok) mérvadó(ak), hanem minden 
olyan más erőforrás is, amely hozzájárul a kínálat értékének növeléséhez. A helyszín egé-
szének értékeléséhez célszerű figyelembe venni a potenciális vonzerők elhelyezkedésének 
térbeli szerkezetét, a „negatív vonzerőket”74 és minden más olyan környezeti-táji tényezőt 
is, amely a vonzerő-kínálat megítélését érdemben befolyásolja. 

 Humán erőforrások. A fejlesztés szempontjából a helyi lakosság és a máshonnan ingázó 
vagy ideiglenesen áttelepülő munkavállalók egyaránt fontosak lehetnek. Ugyanakkor a 
humán erőforrások a helyszín viszonylag könnyen befolyásolható, illetve kiegészíthető té-
nyezői közé tartoznak, ellentétben pl. az örökség jellegű erőforrásokkal. 

 Megközelíthetőség. A helyszín adottságai között kitüntetett szerepet játszanak a helyszín 
megközelíthetőségét és „feltárhatóságát” meghatározó közlekedési hálózatok jellemzői. A 
közlekedés fejlesztése önmagában is képes megnövelni egy-egy helyszín keresletét, ha a 
helyszín egyébként is vonzó a fejlesztés révén kedvezőbb helyzetbe hozott célpiac számá-
ra.75 

                                                 
74 Ilyenek lehetnek pl. a taszító tájképi vagy városképi elemek (külszíni fejtés, leromlott ipari létesítmény stb.), a 
helyszínt rendszeresen ellepő tömeg vagy éppen a főszezonban kritikusan magas pollen-koncentráció. 
75 Bizonyos vélemények szerint a jelentősen javuló közlekedési kapcsolat korábban (jórészt) ismeretlen helyszí-
neken is fellendítheti a turisztikai keresletet. Példaként sokan az ún. „fapados” légitársaságok járatindításának 
hatásait hozzák fel. Nem szabad azonban megfeledkezni ezzel kapcsolatban két körülményről: egyrészt a járat-
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 Meglévő szolgáltatások. A turizmus szolgáltatás-igénye köztudottan igen összetett, így 
egy adott fejlesztési projekt az esetleges hiányosságokat általában csak részben képes pó-
tolni. Nagy jelentősége van tehát a helyszínen már rendelkezésre álló szolgáltatásoknak. 
Ezek éppenséggel ronthatják is egy projekt esélyeit, ha elmaradottak és olyan beidegződé-
seket alakítottak ki a szolgáltatókban, amelyek zavarják a megcélzott új vendégek igénye-
inek megfelelő kielégítését. 

 Fogyasztói piacok jellemzői. A turisztikai termékek és helyszínek piacain alapvető fon-
tosságú szempont a vendégek földrajzi hovatartozása: a potenciális küldőterületek és pia-
cok közelsége és népsűrűsége döntő mértékben hat az adott helyszínen megvalósítható fej-
lesztések esélyeire. A közlekedési és szállítási szolgáltatások rohamos fejlődése - amit a 
globalizáció gyorsulásának egyik fő mozgatórugójaként szoktak jellemezni (Blahó 2002) - 
a turizmus globalizálódására aránylag kisebb mértékben hat az ipari termeléséhez képest: 
mivel a turista nem szállítható úgy, mint egy alkatrész, számára az utazás nem csak költ-
séget jelent, hanem időráfordítást és fáradságot is. Ez pedig továbbra is felértékeli a közeli 
területeket az utazási döntések meghozatalakor. A lakóhely mellett természetesen a fo-
gyasztók számos más jellemzője is hatással lehet egy fejlesztés esélyeire. 

 Versenytársak jellemzői. Akárcsak a fogyasztóknál, a versenytársak esetében is nagy 
jelentősséggel bír a földrajzi elhelyezkedés – a konkurencia „súlya” az adott helyszíntől 
való távolsággal fordított arányban változik. Helyszínek esetében a versenytársak sajátos 
módon a kínálat erősítésében is közrejátszhatnak: az utazók egy része ugyanis szívesen 
összekapcsolja több helyszín meglátogatását is, vagyis számukra egy helyszín nem feltét-
lenül önmagában vonzó, hanem más, kiegészítő kínálattal76 rendelkező helyszínekkel 
együtt. 

 Ismertség és megismerhetőség. A turisztikai fogyasztói döntések meghozatalakor a leg-
többen nem rendelkeznek tapasztalatokkal a helyszínnel kapcsolatban, ezért többnyire a 
valóság ismeretének töredéke alapján választják ki utazási célterületüket. Döntésüket az 
általuk birtokolt, illetve fellelhető információkra, valamint – az előbbieknél is nagyobb 
mértékben – a helyszínre vonatkozó, bennük kialakult képre alapozzák. Vagyis az adott 
helyszínt számottevően felértékelheti a potenciális utazók többségében élő pozitív arculat 
– ez megfelel a termékmarketingből ismert márkaérték fogalmának, azzal a különbséggel, 
hogy a helyszíneknél ez akár spontán módon is kialakulhat. 

 Divat. A turisztikai helyszínek esetében is előfordulhat, hogy divatossá válhatnak, ami 
összefügghet az életstílus változásaival, a célterületek sikeres marketingmunkájával, vagy 
olyan sajátos külső tényezőkkel, mint pl. a sikerfilmek helyszíneként való szereplés. A di-
vat átmenetileg fokozza a helyszín iránti turisztikai keresletet, ezért komoly hajtóerőt ad-
hat a fejlesztéseknek, önmagában azonban nem garantálja a projekt hosszú távú gazdasá-
gos működőképességét. 

A felsorolt tényezők közül többel önálló alpont foglalkozik jelen fejezetben, így itt csak a 
tájképi, a közlekedési és a szolgáltatási adottságokkal foglalkozunk részletesebben. 
 
3.6.2. Tájértékelés  
A természeti és kulturális erőforrásokat befogadó közeg, azaz a széles értelemben vett tájkép 
összetett, és éppen ezért nehezen értékelhető kategória. A tájképet alapvetően három összete-
vő határozza meg (Pénzes 2004): 
 a geológiai/földtani jellegzetességek, a felszíni vizek, vagyis az élettelen természeti kör-

                                                                                                                                                         
indításokat intenzív marketingkampány szokta kísérni a légitársaságok részéről, másrészt a nem elég vonzó helyi 
turisztikai kínálat előbb-utóbb az érdeklődés visszaeséséhez, végső soron a járat törléséhez vezethet. 
76 A kiegészítő kínálat lehet az adott helyszínéhez hasonló jellegű, vagy attól eltérő is – a vendég jellemzőin, 
általános és pillanatnyi érdeklődésén múlik, hogy egy bizonyos kínálati „témát” (pl. kastélyokat) akar-e alapo-
sabban feltárni, vagy éppenséggel változatosságra törekedvén különböző típusú attrakciókat keres. 
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nyezet; 
 a természetes növénytakaró és az állatvilág, amelyek kialakulása az előbbi elemtől, vala-

mint az éghajlattól függ; 
 az ember alkotta tájképi elemek, vagyis a művelt/hasznosított földterületek, az építmények 

és épületek, illetve ezek komplexumai. 
Földünkön a legtöbb tájban mindhárom elem jelen van, más-más arányokban. Az első két 
elem által uralt környezetet természetes tájnak, a három elem kiegyensúlyozott megjelenését 
pedig kultúrtájnak szokták nevezni. A harmadik elem jelentős túlsúlya által meghatározott 
környezetet a köznapi szóhasználatban nem szokták tájnak nevezni, legtöbbször a városkép 
vagy településkép fogalmával azonosítják.77 
A táji adottságok, vagyis a helyszín mint „befogadó közeg” turizmusfejlesztési potenciáljának 
megállapításához a tájértékelés (land evaluation) módszerei alkalmazhatók. Tájértékelés 
többféle céllal is végezhető, pl. a (mező)gazdasági hasznosítás előkészítése, a védelmet ér-
demlő értékek meghatározása vagy éppen a szabadidős és turisztikai igénybevétel tervezése 
céljából. Ennek megfelelően a szempontok is sokfélék lehetnek, így pl. értékelhetünk egy tájat 
agronómiailag, ökológiailag, közgazdaságilag, stb., vagy rekreációs és esztétikai szempontból 
is. Ez utóbbi szempontok számítanak elsődlegesnek a turisztikai hasznosítás esetén, ezért ve-
lük részletesebben is foglalkozunk. 
A rekreációs szempontú értékeléssel egy-egy táj ún. rekreációs potenciálját lehet meghatá-
rozni: azt, hogy elméletileg mennyire alkalmas egy táj különböző rekreációs tevékenységek 
végzésére. Többféle konkrét értékelési rendszer ismeretes e kategórián belül (Lóczy 2002): 
 A kanadai rendszer analitikus módon igyekszik összetevőikre bontani a rekreációs tevé-

kenységeket befolyásoló tényezőket. Összesen 25-féle tájképi elemet vizsgál, amelyek ér-
tékesek lehetnek turisztikai-rekreációs szempontból, például: 
 strandolásra alkalmas vízfelület; 
 sporthorgászatra alkalmas vízfelület; 
 rekreációs szempontból értékes növényzet; 
 vízesés, sellő; 
 történelmi vagy történelem előtti régészeti lelőhely; 
 érdekes felszínforma; 
 látványos sziklaalakzat; 
 különleges kilátóhely stb. 

A módszer egy-egy betűjellel lát el minden tájképi elemet. A kiértékelés lényege, hogy 
minél több betűjele van a vizsgált területnek, annál alkalmasabb rekreációs célokra. To-
vábbi finomítást jelent, ha a betűjelekhez számértékeket rendelünk, amelyek minősítik az 
adott elemet. 

 A Dortmundi Egyetem Területi Tervezési Intézete (IRPUD) által kifejlesztett módszer 
abból indul ki, hogy a rekreációs célú „tájhasználatot” alapvetően három tényező befolyá-
solja: 
 a tájkép megjelenése, mint optikai benyomás (ami a lejtőviszonyokkal, a magasságkü-

lönbségekkel és a táj nyíltságával jellemezhető) 
 az éghajlat, mint közvetlen fizikai hatás (a hőmérséklet és a csapadék mérőszámaival, 

a napsütéses órák számával jellemezhető) 
 a turisztikai létesítmények kínálata (mindenféle anyagi és nem anyagi jelegű szolgálta-

tás, ami az üdülés feltételeire hat). 
Az Intézet a fentiekre vonatkozóan egy „életminőség-mutatóknak” nevezett paraméter-
rendszert dolgozott ki, amelynek lényege az, hogy a három tényezőcsoportot azonos jelen-
tőségűnek tekintik ugyan, elemeiket azonban súlyozással látják el. Így például a hőmér-

                                                 
77 A gyökeresen átalakított természeti tájat pedig – pl. amely egy külszíni fejtés vagy egy tarvágás nyomát viseli 
– a közvélemény általában elcsúfított vagy tönkretett tájként értékeli. 
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sékleti és csapadékviszonyok 30 %-os, míg a napsütéses órák száma 40 %-os súlyt kaptak 
az éghajlati tényezőkön belül. Az ily módon kapott súlyozott átlagok alkalmasak a külön-
böző területek rekreációs potenciáljának összehasonlítására. 

 Ausztriában a vizsgálatok során a rekreációs elemzést közgazdasági értékeléssel kötötték 
egybe, az ún. feltételes ár módszerét alkalmazva. Ennek lényege, hogy a potenciális tu-
risták üdülési, szabadidő-töltési preferenciáira vonatkozó felmérés során azt is megkérdez-
ték, hogy mennyit lennének hajlandóak fizetni egy-egy tájképi-környezeti elem „használa-
táért” (ez leginkább nemzeti parki belépődíjakat jelentett, de a módszer alkalmazható 
minden más olyan objektum esetében is, amelyért elvben lehetséges belépődíjat szedni). E 
módszer hátránya, hogy a megkérdezettek elvben mindig nagyvonalúbbak pénzügyi 
szempontból, mint a gyakorlatban, így könnyen „felülértékelt” tájképi-környezeti eleme-
ket eredményezhet a vizsgálat. 

Az esztétikai szempontú tájértékelés nem irányul közvetlenül a turisztikai hasznosíthatóság 
megállapítására, de ahhoz fontos adalékokkal szolgál. 
A „szép táj” fogalma nehezen határozható meg, mivel az emberek ízlése és értékítélete nagy-
mértékben különböző, ám a témával foglalkozó kutatások szerint vannak olyan táji jellegze-
tességek, formák és látványok, amely a nyugati kultúrkörben élő embereknek egyértelműen 
tetszenek.78 
Az esztétikai szempontú tájértékelésben többféle irányzat létezik: 
 formális esztétikai megközelítés: a tájkép összetevőire – alak, szín, mintázat, stb. – bon-

tása, egyenkénti megítélése, majd az eredmények aggregálása; 
 ökológiai megközelítés: ökológiai ismérvek használata – annál nagyobb az esztétikai ér-

ték, minél természetesebb a táj, vagy minél nagyobb a biodiverzitás mértéke; 
 pszichofizikai megközelítés: holisztikus, a tájat egészében szemlélő alapon, a táj termé-

szeti jellemzői és az észlelő értékítélete közötti összefüggéseken nyugvó értékelés; 
 fenomenológiai (filozófiai) megközelítés: az észlelő személyiségének középpontba állítá-

sa, akinek a tapasztalatai és érzelmei teljesen háttérbe szorítják a táj természeti tulajdonsá-
gait. 

A felsoroltak közül az első kettő megközelítés objektív jellegűnek, az utóbbi kettő pedig szub-
jektívnek tekinthető. Gyakorlati téren – pl. turisztikai hasznosítás tervezésekor – az objektív 
módszerek jobban használhatók és könnyebben értelmezhető eredményekhez vezetnek. 
Ugyanakkor a vizuális hatást befolyásoló paraméterek, vagyis a domborzat és a rajta tenyésző 
növényzet és állatvilág megragadása, jellemzése nem egyszerű feladat. Ezért praktikusan az 
esztétikai tájértékelés során az alábbi paraméterekre érdemes összpontosítani: 
 Relatív magasságkülönbségek (reliefenergia) – a tájesztétikával foglalkozó vizsgálatok 

eredményei szerint a markáns, drámai domborzat a legvonzóbb a turisták számára. A nagy 
magasságkülönbséggel (reliefenergiával) rendelkező tájak mély völgyekkel, sziklaormok-
kal, hegycsúcsokkal jellemezhetőek. Ezzel szemben a teljesen sík tájak szinte észrevétle-
nek és sokak szerint unalmasak – ezeken a tájakon kell lennie valami egyéb különleges-
ségnek, amely miatt az látványosság lehet (pl. sós tómedrek, szikes puszták, mocsarak 
gazdag madárvilággal stb.). 

 Szegélyhatás – ez a különböző földhasználati kategóriák, művelési ágak vagy erdőségek, 
tavak határain, szélein fellépő - részben ökológiai (ökológiai folyosók), részben pszicho-
lógiai („ingergazdag” táj élménye) - jelenség. Minél több ilyen „szegély” található egy 
tájban, annál esztétikusabbnak hat. Pl. a vízfelületek szegélyeinek és az erdők szegélyéi-
nek egységnyi területre eső hossza egyenes arányban áll a táj látvány-harmóniájával. 

                                                 
78 A kulturális háttér, mint „szűrő” különösen azon tájak megítélésénél fontos, amelyekben domináns az emberi 
jelenlét, illetve az emberi tevékenységek nyomai. Ilyen szempontból nemcsak a civilizációs jellegzetességek, 
hanem az egyéni képzettség és műveltség is sokat számít. 
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 Növényzetborítottság – a felmérések azt mutatják, hogy a növényzettel gazdagon borított 
táj a legtetszetősebb - bár nem a sűrű, áthatolhatatlan és rendszertelenül nőtt „vad” nö-
vényzet, hanem az, amely valamennyire rendezett képet mutat. 

 Emberalkotta elemek – az emberi beavatkozás mértéke és formája jelentősen befolyá-
solhatja a táj esztétikumát. E tulajdonság mérhető a legnehezebben, hiszen számokkal leg-
feljebb a beépítettségi arány vagy az átlagos épületmagasság fejezhető ki, de számos fon-
tos esztétikai jellemző (pl. a harmónia a természeti környezettel) már nem. Az emberi je-
lenlét nyomán a természetes táj veszíthet értékéből, de ez egyáltalán nem törvényszerű: 
sokszor éppen az emberi tevékenységek ruházzák fel különleges értékekkel a táji környe-
zetet (ez jellemző például a hagyományos teraszos földműveléssel átalakított hegy- és 
dombvidékek nagy részére, de lényegében valamennyi szépnek tartott település is felhoz-
ható példaként). 

A tájértékelési módszerek között, bár nem annak számít, de mindenképpen megemlítendő az 
UNESCO már említett Világörökség-egyezményének komplex kritérium-rendszere. Jelentő-
ségét az adja, hogy világszerte ismert és elfogadott értékelési szempontokat tartalmaz, az ér-
tékelés pozitív eredményei pedig – a jegyzékre való felvétel – akár egyetemes esztétikai elis-
merésnek is tekinthetők. Az értékelési rendszer ugyanakkor messze nem csupán esztétikai 
szempontokat vesz figyelembe (erről bővebben lásd a 6. fejezetet). 
 
3.6.3. Megközelíthetőség 
A különféle földrajzi helyszínek turisztikai fejlesztési potenciálja döntő mértékben múlik a 
megközelíthetőségükön, vagyis azon, hogy a helyszín iránt érdeklődők milyen módon és mi-
lyen számban juthatnak el oda. A megközelíthetőség fogalma relatív: csak az adott terület 
meglevő vagy potenciális látogatóinak szemszögéből értékelhető. Nyilván minden helyszín 
esetében azonosíthatók a legfőbb küldőterületek, így a megközelíthetőség elsősorban az ezek-
kel fennálló közlekedési összeköttetéseket jelenti. 
A közlekedési összeköttetések fogalmához az alábbi összetevőket soroljuk: 
 Közlekedési hálózatok. Azon létesítményeket értjük ez alatt, amelyek lehetővé teszik a 

közlekedési eszközök (járművek) mozgását, a közlekedési/szállítási formák közötti váltást 
(be-, ki- és átszállás, rakodás), valamint a közlekedéshez kapcsolódó kiszolgáló funkciók 
(pl. jármű-tárolás) ellátását. A közlekedési hálózatok részei a csomópontok (pályaudvar-
ok, repülőterek, kikötők), illetve egyes eszközöknél a közlekedési vonalak (vasút, közút, 
csatorna). 

 Közlekedési szolgáltatások. A hálózatok önmagukban értéktelenek lennének megfelelő 
járművek és az azokat működtető vállalkozások nélkül. Bár nem minden utazó vesz 
igénybe közlekedési szolgáltatásokat (hisz saját járművel is útnak indulhat, bővebben lásd 
alább), a helyszínek megközelíthetőségének értékelésekor ezek mennyisége és minősége 
is nagy jelentőséggel bír. 

Megjegyzendő, hogy a közlekedési infrastruktúra fogalmába gyakran mindkét összetevőt 
beleértik (a 2.7 pont is ezt a felfogást követi), ugyanakkor infrastruktúra-fejlesztés alatt a leg-
többször a hálózatok bővítését vagy minőségének javítását értik. 
A közlekedési összeköttetések több tekintetben is befolyásolják a földrajzi helyszínek turiz-
musfejlesztési lehetőségeit. A fő kínálat-oldali hatások az alábbiak szerint foglalhatók össze: 
 Forgalom-terelés. A hasonló adottságokkal rendelkező helyszínek közül a jobb közleke-

dési összeköttetésekkel rendelkezők felé nagyobb látogató-forgalom irányul. A vonalas 
hálózatokra jellemző, hogy fejlesztésük nemcsak a célterületek, hanem az útvonal mentén 
elhelyezkedő területek látogatottságát is növelheti (minél nagyobb távolságra utazik 
ugyanis a turista, annál valószínűbb, hogy útközben megáll egy étkezés vagy egy másod-
lagos attrakció megtekintése céljából). 
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 Látogatószám alakítása. A közlekedési infrastruktúra minden elemére vonatkozóan lé-
teznek kapacitáskorlátok. Ezek részben fizikai jellegűek (utak áteresztő-képessége, jármű-
vek férőhely-száma stb.), részben pszichikaiak (maximálisan elviselhető zsúfoltság-érzet). 
A fejlesztések mindkét téren limit-emelést eredményezhetnek, így a korábbi, kielégítetlen 
túlkeresletet vagy a potenciális igényeket tényleges turisztikai keresletté alakíthatják. Fon-
tos ugyanakkor ismételten hangsúlyozni, hogy az infrastruktúra-fejlesztés önmagában nem 
feltétlenül eredményez turisztikai forgalom-növekedést. 

 Kereslet minőségi befolyásolása. Az infrastrukturális fejlesztések révén egy-egy helyszín 
megcélozhat új piaci szegmenseket is, a korábbiakétól eltérő igényekkel, fogyasztási szo-
kásokkal és anyagi lehetőségekkel. A fejlesztés éppenséggel az alacsonyabb fizetőképes-
ségű vendégek nagyobb tömegeinek megjelenését is magával hozhatja, amint azt az euró-
pai légiközlekedésben az utóbbi évtizedben lezajlott változások is mutatják. 

 Tartózkodási idő módosítása. A célterületek egyszerűbb, gyorsabb elérése jellemzően 
csökkenti az átlagos tartózkodási időt, mivel egyrészt nő a lehetséges úticélok száma, 
másrészt gyengül az utazások „soha meg nem ismételhető” jellege. Különleges körülmé-
nyek esetén azonban nőhet is a tartózkodási idő, mint pl. egy olyan üdülő- vagy gyógyhe-
lyen, amely korábban zömmel belföldi vendégeket fogadott, ám egy repülőtér-nyitás 
eredményeképpen „megnyílt” a távoli küldőterületek számára is. 

 Arculatformálás. Nem elhanyagolható szempont a közlekedési infrastruktúra presztízs-
befolyásoló szerepe sem. Egy nagyobb közlekedési csomópont léte ugyanis jelzi az utazó-
nak a hely fontosságát, tudatosítja benne, hogy kiemelkedő számú látogatóhoz hasonlóan 
választ, ha odautazik. Az utazás minősége, a megközelítés kulturáltsága ugyancsak nyo-
mot hagy a helyszín megítélésében. 

A közlekedési összeköttetések változásainak hatása a helyszínek a fejlesztési lehetőségeire – a 
fentiekből is következően – sok esetben nem egyértelmű. A várható hatás megalapozott prog-
nosztizálása érdekében szükség van a kereslet-oldali korlátozó, illetve módosító tényezők 
figyelembevételére is. Ezek alapjában véve megegyeznek a turisztikai keresletet általánosság-
ban befolyásoló tényezőkkel (jövedelem, szabadidő, motiváció), ám e tényezők többfélekép-
pen is érvényesülhetnek. Az átlagjövedelem emelkedése pl. növelheti a lakossági gépkocsi-
állományt, ami egy közút fejlesztése esetén bővítheti az érintett helyszínek iránti keresletet; 
ugyanakkor előfordulhat, hogy a jövedelem-emelkedés főként a repülős utak iránti érdeklő-
dést fokozza, így a közútfejlesztés csekély hatású marad (főleg, ha a magasabb jövedelműek 
számára kevéssé vonzó területek elérhetőségét szolgálja). Elmondható, hogy a turisztikai ke-
reslet bővülése általánosságban szélesíti a közlekedéssel kapcsolatos igényeket, ám azt, hogy 
konkrétan melyik közlekedési formát, illetve eszközt választják az utazni szándékozók, fo-
gyasztási szokásaik, életvitelük és más szubjektív tényezők határozzák meg. A választás alap-
vető pszichológiai szempontjait az alábbiak szerint foglalhatjuk össze (Mill és Morrison 2002 
nyomán): 
 funkcionális – az eszköz alkalmasságának megítélése a célterületre való eljutásra; 
 esztétikai/érzelmi – az eszköz összhangja az utazó ízlésével, értékrendjével (pl. a legki-

sebb fajlagos szennyezőanyag-kibocsátást megvalósító eszköz választása); 
 szociális – az eszköz összhangja az utazó társadalmi helyzetével, igényeivel (pl. tömeg-

közlekedés igénybevétele idős korban); 
 helyzeti – az eszköz hálózati csomópontjainak/belépési pontjainak elérhetősége az utazó 

lakhelyéről, illetve a célterületről; 
 érdeklődési – az eszköz saját vonzereje az utazó számára (pl. nosztalgiavonat). 

A közlekedési összeköttetések fejlődése és a turisztikai helyszínek iránti kereslet bővülése 
összefüggéseinek vizsgálata során figyelembe kell venni egy sajátos társadalomföldrajzi tör-
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vényszerűséget, az úgynevezett távolság–hanyatlás-arány79 alakulását. Általánosságban kije-
lenthető, hogy a térbeli kölcsönhatás (a területek közötti közlekedési áramlás) foka fordítottan 
arányos a távolsággal, vagyis a közelebbi területek kölcsönhatása intenzívebb, mint a távolab-
biaké (Haggett 2006). Ez a jelenség jól megfigyelhető pl. az áruszállítások térbeli sűrűségének 
vizsgálatakor (50. ábra). 
 

 
50. ábra: Távolság–hanyatlás görbe (Forrás: Haggett 2006) 
 
 

 
51. ábra: Két turisztikai termék távolság-hanyatlás görbéje (Forrás: Bull 1991) 
 
Hasonló összefüggést állapíthatunk meg, ha az összes szabadidős célú helyváltoztatást vizs-
gáljuk, hisz ezek zöme is a lakóhely közelére koncentrálódik. Ha azonban a kifejezetten tu-
risztikai célú utazásokat vesszük szemügyre – melyek az általánosan elfogadott definíció sze-
rint a megszokott környezeten kívülre irányulnak –, akkor a térbeli kölcsönhatást ábrázoló 
görbe sajátosan fog alakulni: a távolság csökkenésével az utazások intenzitása (azaz a turisz-
tikai kereslet) csak egy bizonyos pontig nő, majd hanyatlani kezd, és a független változó nulla 
értékénél maga is nullára esik vissza (51. ábra). 

                                                 
79 Az angolszász szakirodalomból származó fogalom eredeti megnevezése: distance-decay rate. 
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A túl közeli és ezért túl hamar elérhető desztinációk ugyanis nem vonzóak a turisták számára: 
azokat mindennapos környezetük részének tekintik. Sajátos jelenség az is, hogy különböző 
turisztikai termékek esetében a kereslet maximuma más-más távolsághoz kötődik: egy hétvégi 
városlátogatásnál például nyilván jóval alacsonyabb ez az érték, mint egy kéthetes körutazás-
nál, hisz utóbbinak csak akkor van értelme, ha a turista elég messzire utazik (Bull 1991). 
Természetesen a nem turisztikai jellegű szabadidős utazások számának bővítése is fontos le-
het egy helyszín számára, de ha kifejezetten a turizmus bővülését várná a közlekedés fejlődé-
sétől (azaz pl. vendégéjszaka-számot kívánna növelni), akkor körültekintően meg kell vizs-
gálnia, hogy mely termék szempontjából van „elég távol” a fő küldőterület(ek)től. 
Összegezve a fentieket, a fejlesztésre szánt helyszín megközelíthetőségének értékélését az 
alábbi lépésekben célszerű elvégezni: 
 Földrajzi célpiacok azonosítása. Mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy a helyszínen fo-

gadni kívánt látogatók hol laknak. A közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos igények 
becslése érdekében szükséges a potenciális látogatószám területi bontásban történő kimu-
tatása is (országos vagy annál kisebb egységekre vetítve).  

 Fogyasztói jellemzők és szokások vizsgálata. A (meglévő és potenciális) látogatók 
anyagi lehetőségeinek, illetve utazási szokásainak és más pszichológiai jellemzőinek 
elemzése alapján lehet következtetéseket levonni a közlekedéssel kapcsolatos preferenciá-
kat illetően (közlekedési eszköz típusa, használat mértéke, utazási időszakok stb.). 

 Közlekedési hálózatok értékelése. A földrajzi célpiacok és az adott helyszín összekötte-
tését biztosító hálózatok mennyiségi és minőségi jellemzése az elérhetőség elvi lehetősé-
geit tárja fel. 

 Közlekedési szolgáltatások és megközelíthetőségi feltételek vizsgálata. A létező közle-
kedési szolgáltatások áttekintése képet ad a tényleges megközelíthetőségről. A szolgálta-
tások mellett figyelembe kell venni a helyszín saját járművel való megközelítésének jel-
lemző arányát a teljes látogatóforgalmon belül. A megközelíthetőségi feltételek között az 
utazás költsége, időigénye és kényelmi szintje játszanak döntő szerepet. 

 Kapacitás-vizsgálat. A küldőterületek szerinti bontásban, az időbeli eloszlás figyelembe-
vételével megállapított potenciális látogatószám és a közlekedési kapacitások (hálózati át-
eresztő-képesség, szolgáltatói járatkapacitások) összevetése alapján megmutatkoznak az 
esetleges szűk keresztmetszetek, amelyek a fejlesztés akadályát képezhetik. 

 Infrastruktúra-fejlesztési igények meghatározása. Az előző lépésben azonosított 
„gyenge pontok” kiküszöbölését szolgáló hálózat- és/vagy szolgáltatás-fejlesztések meny-
nyiségi és minőségi jellemzőinek megtervezése. 

 Partnerek felkutatása és bevonása. A megközelíthetőséget szolgáló közlekedési infra-
struktúra fejlesztése sok esetben kívül esik az adott helyszín területi kompetenciáján 
és/vagy meghaladja anyagi lehetőségeit. Ezért szükség lehet stratégiai fejlesztési partnerek 
(magáncégek vagy kormányzati szereplők) bevonására a kölcsönös érdekeltség alapján. 

Megjegyzendő, hogy az első két lépést a gyakorlatban a fogyasztói piacok (kereslet) általános 
elemzésének részeként (lásd 0 pont) célszerű elvégezni. 
 
3.6.4. Szolgáltatások 
A 2.7 pont részletesen bemutatta a helyszín kínálatában szerepet játszó szolgáltatásokat (a 
tágan értelmezett infrastruktúra fogalmával összefüggésben). Ezek konkrét szerepe és jelentő-
sége célpiaconként és turisztikai termékenként is más-más lehet, ezért indokolt részletes vizs-
gálatuk és értékelésük a helyszín fejlesztési terveinek készítésekor. Az elemzési folyamatot az 
alábbi lépésekben érdemes megvalósítani: 
 Célpiacok azonosítása, fogyasztói jellemzők és szokások vizsgálata. A megközelíthető-

ségi feltételek vizsgálatához hasonlóan itt is a potenciális vendégkör tulajdonságai jelentik 
a viszonyítási alapot. A szükséges információk közül az utazás, nyaralás közben megvaló-
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suló fogyasztói viselkedés jellemzőin van a hangsúly (ezekhez ugyancsak a keresletelem-
zés részeként lehet hozzájutni). 

 Szolgáltatások kategorizálása. A kínálat-elemzés megalapozásához a szolgáltatásokat 
célszerű rendszerbe foglalni aszerint, hogy milyen jelentőséggel bírnak a megcélzott 
szegmensek szempontjából (pl. nagy – közepes – csekély), illetve, hogy ki nyújtja azokat 
(magánvállalkozások, helyi intézmények, külső intézmények). Komplex fejlesztések ese-
tén indokolt lehet először termékenként elvégezni a kategorizálást, hogy az összesítés 
megfelelő súlyozással valósulhasson meg. 

 Szolgáltatások mennyiségi és minőségi jellemzése. Szolgáltatás-leltár készítése részletes 
kapacitás-adatokkal, minőségi kategóriák és szintek szerinti bontásban. A minősítés ala-
pulhat létező osztályozási rendszereken (pl. a szálláshelyeknél a csillagokkal történő meg-
jelölésen), vagy az elemzők által kialakított speciális szempontokon. 

 Alkalmasság-vizsgálat. Az elemzés kritikus pontját jelenti a meglévő szolgáltatások mi-
nőségi jellemzőinek összevetése a fogyasztói igényekkel. A helyszín természeti és kultu-
rális erőforrásainak optimális hasznosítása ugyanis csak úgy lehetséges, ha azok jellegé-
hez, színvonalához illeszkedő szolgáltatás-kínálat áll rendelkezésre. Az értékeléshez a ko-
rábbi vendégektől kapott visszajelzésekből és a hasonló, ám integráltabb kínálatú helyszí-
nek tapasztalatainak vizsgálatából lehet információkat szerezni. 

 Kapacitás-vizsgálat. A fogyasztói igényeknek való minőségi megfelelés figyelembevéte-
lével kerülhet sor a létező vagy várhatóan létrejövő kapacitás-korlátok meghatározására. 
Ezeket mindenképpen meg kell állapítani a megcélzott fogyasztói kör számára fontos 
szolgáltatások esetében, de indikatív módon a többi szolgáltatás lehetséges szűk kereszt-
metszeteire is célszerű utalni. 

 Szolgáltatás-fejlesztési igények meghatározása. A mennyiségi és minőségi hiányossá-
gok kiküszöbölését szolgáló szolgáltatás-fejlesztések áttekintő jellegű ismertetése, a meg-
állapított szolgáltatás-kategóriák szerinti bontásban. 

 Fejlesztési módszerek és felelősök meghatározása. Aszerint, hogy az adott szolgáltatás 
milyen jellegű és melyik szervezet hatáskörébe tartozik, javaslatot kell tenni a fejlesztés 
módjára (pl. kapacitás-bővítés, kapacitás-átalakítás, szolgáltatás-, program- vagy menükí-
nálat fejlesztése, intézmény-fejlesztés stb.) és annak felelősére (ez alapesetben a szolgálta-
tást nyújtó szervezet, de kialakítható egy koordináló szervezet vagy projekt-iroda is). 

 Partnerek felkutatása és bevonása. Az előzőekben javasolt felelősökkel meg kell álla-
podni a fejlesztési együttműködés kereteiről és tartalmáról. Sikertelenség esetén alternatív 
megoldások kialakítására van szükség. 

Végezetül, a közlekedési és egyéb infrastruktúra fejlesztése kapcsán fel kell hívnunk a fi-
gyelmet a térség- (desztináció-) menedzsment-tevékenység, illetve az ezt megvalósító szerve-
zetek fontosságára. Az ismertetett elemző- és tervezőmunka ugyanis kiterjedt térségi koordi-
nációs tevékenységet igényel, amelyet nem csupán egy-egy projekt keretében, hanem ismét-
lődő rendszerességgel el kell végezni a valóban működőképes és integrált turisztikai kínálat 
kialakítása és fenntartása érdekében. 
 
3.7. Humán erőforrás-ellátottság értékelése 
 
3.7.1. A turizmus helyi munkaerő-piaca 
A turizmus területén dolgozóktól általában nem áll távol a mobilitás, azaz elég nagy a rész-
aránya a munkavállalás céljából ideiglenesen vagy tartósan áttelepülőknek belföldi és nem-
zetközi téren egyaránt. Így az ágazat egésze szintjén ritka a munkaerő-hiány, regionális és 
helyi viszonylatban azonban egyáltalán nem szokatlan, hogy egyes turisztikai munkahelyeket 
nem, vagy csak nem megfelelő személyekkel lehet betölteni. Az ezzel kapcsolatos problémá-
kat két szinten lehet és kell kezelni: 
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 országos (esetleg regionális) szinten, az iskolarendszerű képzési rendszer kínálata és a 
munkaerő-piaci igények összehangolásával; 

 helyi szinten, az ellátatlan munkafeladatok elvégzésére alkalmas személyek „előteremté-
sével”, ami egyfelől a másutt lakók odavonzását, másfelől a helyi igényeknek megfelelő 
képzések megszervezését jelentheti. 

Mindkét szinten kiterjedt koordinációs tevékenységre van szükség a problémakör átláthatóvá 
tétele és a szerteágazó érdekek összehangolása érdekében. Fontos kihangsúlyozni, hogy a 
munkaerő-kínálat és -kereslet kölcsönhatásában a piaci mechanizmusok csak lassan és nehe-
zen érvényesülnek, ráadásul a turisztikai fejlesztések sikeréhez már a működés kezdetétől 
szükség van a megfelelő szakértelmű munkaerőre, ezért a megfontolt tervezésen alapuló tuda-
tos fejlesztés elengedhetetlen ezen a téren. 
Az országos szintű egyeztetéseket ebben a kérdéskörben nem indokolt „ad hoc” jelleggel 
folytatni, mindenképpen szükség van stratégiai alapozásra (mint amilyet pl. a Nemzeti Turiz-
musfejlesztési Stratégia kínál). A természeti és kulturális erőforrások hasznosítását célzó fej-
lesztések kapcsán a legtöbbször csak helyi szintű munkaerő-piaci tervezésre van lehetőség, 
ezért a továbbiakban csak ezzel a kérdéskörrel foglalkozunk. 
A helyi humán erőforrás-ellátottság elemzése, értékelése és tervezése az alábbi lépésekben 
valósulhat meg (WTO 2000): 
 Munkaerő-kínálat felmérése. A fejlesztések szempontjából csak az állást keresők számí-

tanak tényleges kínálatnak. Emellett a potenciális kínálat részét képezi valamennyi munka-
képes személy (hisz a létrejövő új munkahelyek sok embert késztethetnek váltásra), illetve 
a hamarosan azzá válók. A kínálat mennyiségi jellemzésére az alábbi tényezők vehetők fi-
gyelembe: 
 foglalkoztatottak száma a fejlesztés által érintett szektorokban – esetünkben ez főképp a 

turisztikai foglalkoztatottakat jelenti; 
 oktatási intézmények végzős hallgatói – elsősorban a turizmus területén képző közép- és 

felsőfokú intézmények veendők számításba; 
 regisztrált álláskeresők – elég jól azonosítható, hogy milyen területeken vállalnának 

munkát; sajnos számuk általában jelentősen elmarad a tényleges munkanélküliekétől. 
Minden tényezőt bizonyos fokig korrigálni kell, hiszen pl. szakmaváltásokra vagy a szak-
képzettségtől eltérő területen való munkavállalásra mindig lehet számítani. A korrekció 
mértékét tapasztalati adatokból lehet levezetni. 
A kínálat minőségi jellemzése sokkal problematikusabb, mint a mennyiségi, hisz ehhez 
csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre statisztikai adatok. A jellemzők feltárására 
általában célirányos elsődleges kutatás szükséges, mégpedig kvantitatív és kvalitatív mód-
szerek együttes alkalmazásával: 
 kvantitatív módszerrel mutathatók ki a szakképzettség, a végzettség és a nyelvtudás jel-

lemzői a vizsgált térségben; 
 kvalitatív módon kutathatók a munkaerő bizonyos pszichológiai jellemzői, pl. a mun-

kahellyel való elégedettség, a szemléletmód vagy a munkához való hozzáállás. 
A mélyreható minőségi kutatás általában kívül esik egy turisztikai termékfejlesztési projekt 
hatósugarán, de nehezen kerülhető meg, ha hosszú távú, átfogó foglalkoztatási stratégia ki-
alakítása a cél a térségben. 
A kínálat felmérését ki kell egészíteni a vizsgált időszakra vonatkozó prognózis készítésé-
vel. Ebben demográfiai, konjunkturális, oktatás- és foglalkoztatáspolitikai tényezőket cél-
szerű elsősorban figyelembe venni. 

 Jelenlegi kereslet értékelése. A humán erőforrás iránti várható igények prognosztizálásá-
hoz a jelenlegi helyzetből kell kiindulni. A kereslet számszerűen a betöltetlen álláshelyek 
számával azonosítható (ehhez hozzáadandó lenne a nem megfelelő személyekkel betöltött 
munkahelyek száma, de a tiszta üzleti logika szerint ilyenek nem létezhetnek). A puszta 
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mennyiségi összesítés azonban nem elégséges: gyakori jelenség ugyanis a strukturális 
munkaerőhiány (és a vele szemben álló munkanélküliség), amikor az álláshelyek nem tölt-
hetők fel, mert az álláskeresők nem rendelkeznek a szükséges minőségi jellemzőkkel. Mi-
nőség címén itt is elsősorban a kvantitatív módon kifejezhető tulajdonságokat (szakkép-
zettség, végzettség, nyelvtudás) szokás figyelembe venni, egy mélyreható vizsgálat során 
azonban indokolt ennél messzebb menni: a felmérést ki kell terjeszteni a munkaadók ta-
pasztalatokkal, bérezéssel, speciális készségekkel kapcsolatos elképzeléseire, igényeire is. 
A minőséggel kapcsolatos további gond lehet, ha a munkáltatók maguk sincsenek egészen 
tisztában azzal, hogy mire van szükségük humán téren – ez jellemző lehet kezdő vállalko-
zásoknál vagy az olyan cégeknél, ahol a munkaadó nem rendelkezik azzal a végzettséggel 
vagy szakképzettséggel, amit a betölteni kívánt munkakörnél elvár. Az ehhez hasonló kor-
rekciós tényezőket az értékelés során figyelme kell venni. 

 Várható kereslet feltérképezése. A természeti és kulturális erőforrásokat hasznosító fej-
lesztők számára elsősorban az az érdekes, hogy a projekt eredményeképpen létrejövő új 
munkahelyek betölthetőek lesznek-e megfelelő személyekkel (megfelelés alatt a már emlí-
tett minőségi mutatókat értve). Az igények összegyűjtéséhez az alábbi forrásokból kell in-
formációt gyűjteni: 
 a vállalkozások és intézmények saját tervei – a szervezetek különböző időtávokra vo-

natkozó terveiben jellemzően szerepelni szoktak számszerűsített humánerőforrás-
fejlesztési elképzelések; ezek összesítése azonban nem egyszerű, mivel a stratégiák és 
operatív tervek általában bizalmas anyagnak számítanak – egyszerűbb az adott szakmát 
képviselő kamarához vagy más szervhez fordulni adatokért; 

 fejlesztők igényei – értelemszerű, hogy ezek az erőforrások hasznosítása során kitünte-
tett figyelemben részesítendők; számolni kell a tovagyűrűző hatásokkal is, vagyis azzal, 
hogy a fejlesztés nyomán várhatóan bővülő kereslet milyen munkahely-bővülést ered-
ményez az érintett vállalkozásoknál és szervezeteknél (ezt a foglalkoztatási multipli-
kátor mutatójával fejezhetjük ki); 

 desztináció-menedzsment szervezetek prognózisai – ha egy településen vagy térség-
ben már működik a turizmus fejlesztésével komplex módon, az érdekeltek bevonásával 
foglalkozó szervezet, annak elvben „hivatali kötelessége” a területi tervezés, melynek 
keretében a munkaerő-igények előrejelzésével is foglalkozni kell – ha a szervezet meg-
felelő színvonalon látja el munkáját, ez lehet a legmegbízhatóbb forrás. 

 Hiányosságok meghatározása. A munkaerő-kereslet és -kínálat összevetése alapján ki-
mutathatók a jelenlegi, illetve a várható munkaerő-piaci feszültségek, illetve jellemezhető a 
munkaerő-hiány vagy -többlet (ez lehet abszolút vagy strukturális). 

 Az üres álláshelyek betöltésének módszerei. A munkaerő-piaci elemzés részeként célsze-
rű megvizsgálni ezeket is. A lehetséges módszerek meghatározásához az alábbi kérdéseket 
kell megválaszolni: 
 milyen képzések léteznek? – a lehetőségeket célszerű szintek és szakterületek szerint 

csoportosítani, létrehozván ezzel egy úgynevezett „szakmatérképet”;80 
 ha nincs megfelelő képzés, várható-e a létrehozása? – ehhez országos egyeztetést cél-

szerű folytatni, megismerendő többek között a kormányzat és az oktatási intézmények 
terveit; 

 ha nem várható a képzés létrehozása, megszervezhető-e? – számos olyan képzési 
igény lehet, amire nehéz intézményesített megoldásokat találni, és ezért ezeket egyedi-
leg kell kielégíteni; a képzés megszervezésének azonban anyagi és szervezési feltételei 
vannak. 

                                                 
80 A szakmatérképek készítéséről részletesen értekezik a World Tourism Organization a minőségi turizmusokta-
tás módszertanáról szóló kiadványában (UNWTO 1997). 
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 Az álláshelyek betöltésének megtervezése. Ez a tevékenység már nem tekinthető a mun-
kaerő-piaci értékelés részének, mivel a fejlesztés operatív tervezésének részeként kell vele 
foglalkozni. Itt ezért csupán röviden utalunk a lehetséges alternatívákra: 
 beiskolázás – a meglévő vagy leendő munkaerő ösztönzése bizonyos intézményesített 

(iskolarendszerű) képzési programok elvégzésére; 
 állásbörzék – a betöltetlen álláshelyek kínálatának koncentrált megjelenítése, előzetes 

interjúk lebonyolításának lehetőségével; 
 együttműködés oktatási intézményekkel – ösztöndíjak, tanulmányi szerződések fel-

ajánlása, illetve diplomamunka-témák kiírása a cégek vagy intézmények részéről 
 munkavállalók áttelepülésének elősegítése – az ország más területein (vagy esetleg 

külföldön) nagyobb számban fellelhető munkaerő megszerzése lakás-támogatás vagy 
különleges szociális juttatások révén; 

 képzések szervezése – saját igényeknek megfelelő testre szabott programok megvalósí-
tása önállóan vagy egy képzőintézmény bevonásával. 

A fenti eszközökkel – kisebb-nagyobb mértékben – a munkaadók és maguk a települések 
is élhetnek. 

 
3.7.2. A helyi lakosság turizmussal kapcsolatos fogadókészsége, attitűdjei 
A helyi lakosság humán erőforrás szempontjából jóval több, mint pusztán az üres vagy újon-
nan létrejövő álláshelyek betöltésének egyik forrása – azt a társadalmi közeget alkotja, amely 
tulajdonságainál, jellegzetességeinél fogva jelentős mértékben kihat egy-egy fejlesztési pro-
jekt sikerére. 
A humán-ellátottság értékelése során ezért ki kell térni e sajátos közeg vizsgálatára is, mégpe-
dig kifejezetten a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos igények, elvárások szemszögéből. Eh-
hez mindenekelőtt látni kell, hogy egy településen vagy térségben kik és hogyan vesznek részt 
a turisztikai fejlesztésekben. A résztvevők két csoportját különböztethetjük meg: 
 Érdekeltek a turizmus fejlesztésében mindazok, akik abból közvetlenül vagy közvetve 

biztosítják megélhetésüket, és aktív részvételükkel befolyásolják a turisztikai termék minő-
ségét. Érdekeltek közé soroljuk a turizmusban érdekelt egyéni és társas vállalkozókat, a tu-
rizmusból adóbevételt elérő állami/önkormányzati szervezeteket és vagyonukat a turiz-
musban (is) hasznosító non-profit szervezeteket. 

 Érintettek azok, akiknek nincs közvetlen anyagi hasznuk a turizmus fejlődéséből, de an-
nak (természeti, kulturális, infrastrukturális, stb.) hatásaiból részesülnek, akár pozitív, akár 
negatív módon. Az érintettek közé soroljuk - az érdekelt szervezetekben dolgozók kivéte-
lével - a helyi lakosokat, a turistákat, a turizmust fogadó területen működő – de a turiz-
musban anyagilag nem érdekelt – non-profit szervezeteket. 

Felfogás kérdése, hogy a fentieken kívül beszélhetünk-e a fejlesztésekben semmilyen módon 
nem résztvevő (nem érdekelt és nem érintett) szereplőkről, vagy úgy tekintjük, hogy mindenki 
érdekelt vagy érintett, csak más-más mértékben. A fejlesztés szempontjából nyilván az érde-
kelteket és az érezhetően érintetteket kell elsősorban figyelembe venni. 
A helyi lakosok tehát munkahelyük révén vagy közvetlenül (magánszolgáltatóként vagy az 
„utca embereként”) számos helyen és módon kerülnek kapcsolatba a turistákkal. A turizmus-
fejlesztési lehetőségek elemzésekor figyelembe kell venni, hogy a helyi lakosok helyzetüktől 
függően más-más módon befolyásolják azokat, vagyis hozzáállásukban, attitűdjükben eltérő 
tényezők lehetnek kritikusak. A vizsgálat során ezért indokolt külön-külön kitérni a helyi la-
kosok alábbi csoportjaira: 
 turisztikai befektetők, (társas és egyéni) vállalkozók – nemcsak a meglévők, hanem a 

potenciálisak is számítanak; esetükben a befektetési hajlandóság, a fejlesztésekben való 
együttműködési készség, a hosszú távú előnyök előtérbe helyezésének a szándéka lehet a 
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döntő, hisz ezekre építve mobilizálhatóak és terelhetők egybe a leginkább a különféle helyi 
szellemi és anyagi erőforrások; 

 turisztikai és turistákat kiszolgáló cégeknél dolgozó alkalmazottak – ők azok, akik a 
turista szemszögéből nézve közvetlen módon értéket szolgáltatnak, azokat a szolgáltatáso-
kat nyújtván, amelyekért az ügyfél fizet; náluk főleg az értékalkotó folyamatban játszott 
szerep tudatosulása a kritikus pont, annak különféle vonatkozásaival együtt (nyitottság, 
vendégszeretet, empátia stb.) 

 irányító szerveknél dolgozó személyek – az önkormányzatoknál, társulásoknál, 
desztináció-menedzsment szervezeteknél dolgozók a település/térség és azon belül a turisz-
tikai termékkínálat egészéért felelősek, ezért náluk kiemelt fontosságú a menedzseri és 
„közszolgai” mentalitás együttes megléte. 

 szolgáltató intézmények és más non-profit szervezetek dolgozói – a kulturális és sport-
létesítmények, vonzerő-kezelő szervezetek (pl. nemzeti parkok) elsődlegesen nem a turis-
tákat szolgálják ki, ám nem szabad, hogy érdekeiket figyelmen kívül hagyják; az ilyen 
szervezeteknél az átlagosnál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a turistát inkább csak 
„zavaró tényezőnek” tekintik, ami nyilván kritikus mentalitásbeli problémát jelenthet; 

 a turistákkal véletlenszerűen kapcsolatba kerülő személyek – az „utca embere” visel-
kedésével, gesztusaival, szokásaival a turistát körülvevő „atmoszférát” egyik legerősebben 
befolyásoló szereplőnek számít, jóllehet ennek többnyire nincs tudatában – éppen ezért a 
hozzáállás kritikus pontjai itt határolhatók be a legnehezebben. 

Az attitűd-vizsgálatot tehát a fenti csoportoknál más-más hangsúlyos kérdések köré kell cso-
portosítani. A vizsgálat témái, kérdéskörei összességében a 2.8.2 pontban leírtak szerint hatá-
rozhatók meg, magát a kutatást pedig kvalitatív természetű módszerekre kell építeni (mélyin-
terjúk, fókuszcsoportos beszélgetések, kérdőíves felmérés kvalitatív kérdésekkel stb.). 
Az attitűd-vizsgálat során feltárt esetleges negatívumokat figyelembe kell venni a fejlesztések 
során. Ezek ugyanis alkalmasak a helyi attitűdök javítására azáltal, hogy az érdekeltek körét 
bővítik, az érintettek egyre szélesebb körét pedig érdekeltté teszik a turizmus fejlesztésében. 
Ehhez azonban teljesülnie kell néhány feltételnek: 
 a döntés-előkészítés és a döntéshozatal során meg kell teremteni az együttműködés szerve-

zeti kereteit, a turisztikai desztináció minden érdekeltjét/érintettjét bevonni képes konzulta-
tív szervezetet (egyesület, fórum) felállításával; 

 a turizmusból származó bevételeket az érdekeltek lehető legszélesebb köre között kell (vál-
lalkozási, munka- és adójövedelem formájában) megosztani; 

 az érintettek érdekeltté válását piaci és szakmai ismeretek nyújtásával kell elősegíteni; 
 a fejlesztési programokban a helyi résztvevőket kell preferálni. 

A széleskörű helyi konszenzuson és együttműködésen alapuló fejlesztés előnye, hogy javul a 
helyi lakosok turisták iránti attitűdje, és a turizmust, a turisták jelenlétét nem konfliktusforrás-
ként, hanem gazdasági és kulturális értelemben is pozitív jelenségként élik meg. Emellett a 
jövedelmek (nagyobb részének) helyben tartásával kiaknázható a turizmusnak a vidékfejlesz-
tésben betöltött pozitív szerepe, emelhető az egyéni és közösségi fogyasztás szintje, vagyis az 
életszínvonal.  
 
3.8. Keresletelemzés. Jelenlegi és várható kereslet kvantitatív és kvalitatív jellemzői 
A kereslet-elemzés fő célja, hogy adatokat szolgáltasson a fejlesztés eredményeképpen létre-
jövő turisztikai termék gazdasági életképességének megítéléshez: nyilvánvaló, hogy ez első-
sorban a várható fizetőképes fogyasztói érdeklődésen múlik (bár nem kizárólagosan, hisz dön-
tő szerepet játszik a majdani menedzsment is). Ez nemcsak a profitalapon működő vállalkozá-
sokra nézve igaz, hanem a non-profit szférára is, hisz a közintézmények vagy más közösségi 
szervezetek (pl. turisztikai egyesületek) fenntartói csak addig hajlandók finanszírozni egy-egy 
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tevékenységet, amíg úgy érzik, hogy az társadalmilag eléggé hasznos – ehhez viszont szüksé-
ges a társadalmi „visszajelzés” a kellő számú érdeklődő formájában81. 
A kereslet-elemzés kiindulópontja a jelenlegi kereslet mérése. Ez a turizmusban módszertani-
lag meglehetősen sajátos: nem (illetve nem elsősorban) az értékesített szolgáltatások mennyi-
ségére összpontosít, hanem a turistaként (pontosabban látogatóként) regisztrált fogyasztók 
számára. Azaz a keresletet leggyakrabban a látogatóérkezések adott időszakra vetített szá-
mában fejezik ki. Kétségtelen, hogy az erre vonatkozó adatokat lényegesen könnyebb meg-
szerezni, mint a tényleges fogyasztásra vonatkozókat, azonban a látogatóérkezésekre alapo-
zott keresleti statisztikáknak van néhány súlyos hiányossága, mint például: 
 nem lehetséges a teljes látogatószám pontos mérése (az országhatárokon történő mérés 

nem mutatja a belföldi forgalmat, a szálláshely-statisztikákból viszont nem derül ki a napi 
látogatóforgalom nagysága); 

 nem adnak információt a fogyasztás valódi (összegszerű) nagyságáról; 
 nem tájékoztatnak az igénybe vett szolgáltatások jellegéről és összetételéről. 

Emellett a turizmusban létezik igazi fogyasztásmérés is, ez azonban a turisták által igénybe 
vett szolgáltatásoknak csupán kisebb – igaz, meghatározó – részére vonatkozik. Általánosan 
elterjedt ugyanis a kereskedelmi szálláshelyeken realizált vendégéjszakák számának, illetve 
az ebből származó bevételek nagyságának mérése. Ugyancsak gyakori a közlekedési eszkö-
zök utasforgalmának, illetve a vendéglátóipari létesítmények vendégforgalmának mérése is, 
bár ezek esetében a turisztikai és a nem turisztikai fogyasztás elkülönítésének problémájával 
szembesülünk. Előfordul olyan, turizmushoz kapcsolódó jelenségek mérése is, mint pl. a kul-
turális létesítmények/események látogatóinak száma, az utazási szokások alakulása felmérése 
stb. Mindebből azonban nehéz átfogó képet alkotni a teljes turisztikai kereslet nagyságáról. Ez 
a probléma hatványozottan jelentkezik, ha a kereslet minőségi jellemzőit is fel kívánjuk tárni: 
a fogyasztási és pénzköltési szokások, a szolgáltatások megítélése vagy a kereslet befolyásol-
hatósága például egyáltalán nem derül ki a statisztikákból, így kvalitatív kutatási módszerek 
alkalmazása szükséges. 
A gyakorlatban a kereslet-elemzés előkészítésekor mérlegelni kell a módszertani nehézsége-
ket, és a projekt gazdasági érzékenysége, bizonytalansága függvényében kell meghatározni a 
szükséges mutatókat és az optimális mérési módszereket. 
A kereslet-elemzés során tehát az alábbi statisztikai adatokat vesszük alapul (Jancsik 2006): 
 látogatók száma; 
 turisták (vagyis a legalább egy éjszakát a vizsgált településen/területen eltöltő látogatók) 

száma; 
 vendégéjszakák száma; 
 bevételek és kiadások összesített nagysága. 

A jelenlegi helyzet elemzése lényegében a fenti adatok különféle szempontok szerinti csopor-
tosítását, mutatószámok képzését és a mindebből fakadó következtetések levonását jelenti. A 
forgalmi adatok csoportosítási lehetőségeit az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 
 földrajzi jellemzők – származási hely (lakhely) szerinti csoportosítás, külföld esetén or-

szágonkénti, belföldi forgalomnál régiós vagy megyei bontásban; 
 utazási cél – alapvetően a szabadidős és a hivatásturizmus között húzható meg a határvo-

nal, de mindkettőn belül további alcsoportok képezhetők (egyfelől üdülési, gyógy-, város-
látó turizmus stb., másfelől üzleti, konferencia-, incentive turizmus stb.); 

                                                 
81 Sajátos esetek mindig akadnak: előfordulhat például, hogy egy szigorúan védett természeti területre egyáltalán 
nem engednek be „laikus” látogatókat, csak szakembereket. Ebben az esetben a társadalmi hasznosság nem fe-
jezhető ki az érdeklődők számával. A turisztikai fejlesztési projektek azonban minden esetben a forgalom bővíté-
sére vagy a meglévő látogatók értéknövelt kiszolgálására törekszenek, tehát a forgalom mennyiségi és minőségi 
mutatói elsődlegesek az eredményesség megítélésében.  
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 közlekedési eszköz – légi, szárazföldi és vízi közlekedés különböztethető meg, további 
alcsoportokkal; 

 demográfiai jellemzők – a különféle személyes adatok közül turisztikai szempontból az 
alábbiak lehetnek fontosak: 
 életkor/családi életciklus; 
 foglalkozás/szakma; 
 iskolai végzettség; 
 jövedelmi helyzet; 
 egészségi állapot; 

 időbeni jellemzők – a havi megoszlásban kimutatott érkezési idő és a vendégéjszakák 
száma szerint csoportosított tartózkodási idő elemzése tartozik ide; 

 szálláshelyi jellemzők – a forgalmat egyrészt szálláshelyek típusai szerint (szálloda, üdü-
lőház, panzió, kemping stb.), másrészt a szálláshelyek földrajzi elhelyezkedése szerint cso-
portosíthatjuk; 

 szervezettség – a vendégek szervezett vagy nem szervezett formában érkezhetnek. 
A bevételeket és kiadásokat, ha azokat az ún. banki módszerrel82 állapítják meg, gyakorlatilag 
csak valuták, vagy a keletkezés időpontja szerinti bontásban csoportosíthatjuk. 
A fenti csoportosítási szempontok lehetővé teszik a nyers adatok jól értelmezhető kategóriák-
ba való rendezését táblázatos formában, de alapul szolgálnak különféle mutatószámok (vi-
szonyszámok) képzésére is. A statisztikai elemzések során alapvetően háromféle mutatószá-
mot használhatunk: 
 Megoszlási viszonyszámok. Ezek valamely sokaság egy vagy több részadatának az egész-

hez viszonyított arányát fejezik ki (így a viszonyszám értéke elvileg 0 és 1, illetve 0 % és 
100 % közé eshet). Valamennyi fent ismertetett ismérv szerint képezhetünk megoszlási vi-
szonyszámokat, ha az egyes kategóriákat nem abszolút számokkal, hanem százalékos érté-
kekkel fejezzük ki. Kiemelkedő fontosságú megoszlási viszonyszámnak minősül a turiz-
musban az ún. kapacitás-kihasználtsági mutató. Ez azt fejezi ki, hogy valamely kapacitás 
mekkora hányada, illetve százaléka van betöltve, igénybe véve vagy szó szerint kihasznál-
va egy adott időpontban vagy időszakban. 

 Intenzitási viszonyszámok. Ezek azt fejezik ki, hogy az egyik mennyiségből mennyi jut a 
másik mennyiség egy (száz, ezer stb.) egységére (két, egymással kapcsolatban lévő külön-
böző fajta adat hányadosaként számítjuk őket). A turizmusban az alábbi intenzitási vi-
szonyszámokat használjuk a leggyakrabban a kereslet elemzésére: 
 egy főre jutó turisztikai bevételek vagy kiadások – a turisztikai összbevételt/kiadást 

osztjuk a teljes lakosság számával; a bevételi mutatók jól érzékeltetik az adott térség tu-
risztikai ágazatának relatív jövedelem-termelő képességét, míg a kiadási mérőszámok a 
relatív vásárlóerőre utalnak; 

 átlagos szobaár/realizált átlagár – a teljes bevétel és az értékesített szobák számának 
hányadosa egy meghatározott időszakban; az egyik legfontosabb szállodai teljesítmény-
mutató, az értékesítési tevékenység jellegére, eredményességére utal; 

 átlagos tartózkodási idő – a vendégéjszakák számának és a turisták számának hánya-
dosa; az ország vagy régió „turistamegállító erejére”, vonzerő- (és azon belül főképp 
program-) kínálatának gazdagságára utal; 

 egy lakosra jutó éves turisztikai utazások száma – ez utóbbiak és az összlakosság-
szám hányadosa; az utazási hajlandóságra és az utazási szokásokra vonatkozóan lehet 
belőle következtetéseket levonni. 

                                                 
82 A banki módszer a nem kereskedelmi jellegű valutaváltásokat összesíti országos szinten, feltételezve, hogy 
ezek többsége turisztikai célú kiadások miatt szükséges. Ez a valóságban ugyan nem teljesen helytálló, de a 
módszer jó közelítést jelent. 
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 Dinamikus viszonyszámok. Két összehasonlított időszak vagy időpont adatainak a hánya-
dosaként számítjuk ezeket, ahol a viszonyítandó adat a tárgyidőszak adata, a viszonyítás 
alapja pedig a bázisidőszak adata. A dinamikus viszonyszámokkal érzékeltetjük a mért je-
lenségre vonatkozó időbeni változásokat. A turizmusban dinamikus viszonyszámot szinte 
bármilyen, rendszeres időközönként felvett statisztikai adatból számíthatunk 

Mint korábban utaltunk rá, a statisztikákból nem derül ki a kereslet számos fontos minőségi 
jellemzője, ezért a mélyreható kereslet-elemzés során szükség van elsődleges adatgyűjtési 
módszerek alkalmazására is. Ezek a meglevő vagy a potenciális célpiacok bizonyos tagjainak 
valamilyen formájú megkérdezését foglalják magukban (személyes vagy fókuszcsoportos 
interjú, kérdőív-kitöltetés stb.), és általában az alábbi fő témakörökre összpontosítanak: 
 Motivációk és attitűdök. A vizsgálat ebben az esetben főképp a turisztikai fogyasztás 

általános mozgatórugóira, a turizmusnak az egyén életvitelében játszott szerepére irányul. 
A motiváció-kutatásból származó eredmények stabil támpontot jelentenek a későbbiekben 
a szegmentációhoz és a legalkalmasabb célpiacok kiválasztásához. 

 Utazási és fogyasztási szokások. Az előbbiek általában a preferált úticélokat és úttípuso-
kat, a közlekedési eszközöket, a tartózkodási idő hosszát és az éves utazások számát foglal-
ják magukban, míg az utóbbiak kapcsán általában a turisztikai fogyasztás nagyságának és 
szerkezetének (azaz kiadási tételek közötti megoszlásának) mérésére kerül sor. 

 A turisztikai termékek ismertsége és megítélése. A felmérés vonatkozhat a turisztikai 
desztinációk, a piacon elérhető turisztikai termékek, illetve az azokat nyújtó szolgáltatók 
imázsára, a médiahasználati szokásokra, a reklámkampányok fogadtatására, az új termékek 
megjelenésével kapcsolatos reakciókra stb. 

A várható kereslet előrejelzésére különféle módszerek alkalmazhatók, az általános gazdasá-
gi prognózis-készítési eljárások eszköztárából merítve. Ezeket alapvetően két csoportba so-
rolhatjuk: 
 Matematikai-statisztikai (kvantitatív) módszerek. Közös jellemzőjük, hogy a jelenlegi 

számszerűsített adatokból indulnak ki, a változók jövőbeni várható értékeit pedig különféle 
képletek alkalmazásával, illetve komplex modell-számításokkal próbálják megállapítani. 
Ilyen módszernek tekinthető pl. az extrapoláció, a korrelációs és rugalmassági együtthatók 
alkalmazása, a trendszámítás, vagy az ökonometriai modellezés. 

 Kvalitatív előrejelzési technikák. Ezekben a kereslet, illetve az azt befolyásoló tényezők 
tartalmi vonatkozásait vizsgálják, tehát pl. figyelembe veszik a gazdasági konjunktúra, a 
technikai környezet, az adminisztratív és jogi tényezők vagy a fogyasztási szokások várha-
tó alakulását. Az értékelés a különféle tényezők szakértői mérlegelésén alapul, azaz erősen 
szubjektív jellegű. Az egyéni látásmód torzító hatása mérsékelhető azáltal, ha több függet-
len szakértő megkérdezésére kerül sor (ez jellemzi pl. a turisztikai előrejelzések terén igen 
népszerű Delphi-módszert83). 

A várható keresletet természetesen maga a megvalósítandó fejlesztés is befolyásolja. Emiatt 
és a turisztikai keresletre ható tényezők nagy változatossága miatt a kereslet-előrejelzések 
mindig fenntartásokkal kezelendők – fő céljuk nem a pontos számszerűsítés, csak a legvaló-
színűbbnek tartott forgatókönyvek körének behatárolása. 
 
3.9. Versenytárs-elemzés. Versenytársak köre. Versenyhelyzetet meghatározó tényezők 
A versenytársak elemzésének célja meghatározni azokat a tényezőket, amelyek révén bizto-
sítható a versenypozíció megőrzése vagy javítása, ami a látogatók számának növekedésben, 
illetve az ismertség és elismertség javulásában fejeződik ki. A természeti és kulturális erőfor-
rások hasznosításán alapuló turisztikai fejlesztések esetén a verseny általában települések 
                                                 
83 A módszer lényege: az adott témában jártas szakemberek többfordulós megkérdezése, a szakértői csoport 
átlagvéleményének illetve az eltérő véleményeknek az elemzése. A szakértői vélemények összegyűjtése egy 
megfelelően elkészített és megszerkesztett kérdőív segítségével, névtelenül történik. 
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vagy térségek közötti vetélkedést jelent, hisz egy-egy attrakció fejlesztése az egész helyet 
vonzóbbá teszi a turisták számára. 
A települések és térségek versenyének fontos jellemzője, hogy az nem jelent olyan éles szem-
benállást, mint amilyet a vállalkozások versenyében sokszor tapasztalni lehet. A települések 
számára ugyanis a verseny mellett legalább annyira fontos a hatékony együttműködés is, hisz 
vannak területek, amelyeken csak egymást kiegészítve tudnak eredményesek lenni. A legjobb 
példa erre éppen a turizmus: az egyes települések pl. a Balaton mentén mind érdekeltek ab-
ban, hogy kitűnjenek a többi közül (vagyis egymáshoz képest is meghatározzák előnyeiket), 
mégis csak együttesen tudják elérni azt, hogy a tó egésze, mint desztináció elég vonzó legyen 
(hisz ezt csak komplex, tartalmilag és minőségileg összehangolt termék- és szolgáltatás-
kínálattal képesek biztosítani). Éppen ezért a települések és térségek között egy sajátos, 
együttműködő verseny („coopetition”) a leghasznosabb (Piskóti 2002). 
A versenytársak elemzésének első lépése a versenytárs települések meghatározása. Általános 
megközelítésben versenytársnak az minősül, akinek meghatározó részesedése van az adott 
település által megcélzott piacokon. Ez a turizmusban olyan településeket jelent, amelyek: 
 hasonló adottságokkal rendelkeznek; 
 hasonló kínálatot alakítottak ki; 
 földrajzilag viszonylag közel helyezkednek el. 

Az adottságok és a kínálat esetében nem a település egésze szintjén, hanem termék-
viszonylatban célszerű gondolkodni: vagyis például egy gyógyvízzel is rendelkező történelmi 
településnek versenytársai mind az újabb kiépítésű gyógyfürdőhelyek, mind az „egyszerű” 
történelmi városok. 
A második lépésben analizálni kell a versenytényezőket, vagyis meg kell határozni azokat a 
jellemzőket, amelyek mentén külön-külön összevethetők egymással a települések. Az analizá-
lás eredményeképpen egyértelműen kimutathatóvá válnak a települések relatív erősségei és 
gyengeségei, és megalapozott döntés hozható a versenyképesség javítását célzó konkrét intéz-
kedésekről. 
Az analizálás dimenzióit három fő csoportra oszthatjuk, a települési adottságok, a desztináció-
menedzsment, valamint a településmarketing jellemzőire. Az összehasonlítás áttekinthetősé-
gének biztosítása érdekében az egyes elemzési dimenziókra olyan ellentétpárok kidolgozása 
célszerű, melyek egy-egy skála végpontjaiként jól szemléltetik a kiválasztott települések kö-
zötti különbségeket. Az értékelés dimenziói a következők lehetnek:  
 A település adottságai 

 Településdesign. A vizsgálat tárgya ebben a pontban az, hogy a település egésze bizto-
sít-e olyan környezetet az ott-tartózkodáshoz, amely azt felértékeli, vagy éppen ellenke-
zőleg, inkább a turisztikai imázzsal ellentétes üzenetet közvetít a látogatónak. Két részre 
bontva a kérdést értékelhetőek egyrészt a település építészeti/városépítészeti sajátossá-
gai: a településszerkezet, a beépítés, az épületek stílusa alapján az élményszerűség, 
másrészt pedig az épületek, parkok, stb. állapota alapján a rendezettség. Az értékelés 
ebben az esetben az egyedi – jellegtelen, valamint a gondozott – elhanyagolt ellentét-
párokra épül.  

 Vonzerők. Esetükben egyrészt a hatókör értékelése végezhető el, másrészt pedig a tele-
pülés vonzerőinek összetettsége (annak bemutatására, hogy az adott település alapadott-
ságait tekintve milyen termékfejlesztési lehetőségekkel rendelkezik). Az értékelő ellen-
tétpárokként a nemzetközi – regionális és a sokféle – egyféle vonzerő használhatók.  

 Infrastruktúra. Az elemzés ebben az esetben is két megközelítésben vizsgálja a kér-
dést: egyrészt az infrastruktúra teljessége szempontjából (megvan-e minden szükséges 
elem a megfelelő színvonalon), másrészt mennyiségi szempontból (összhangban van-e 
mennyiségileg az infrastruktúra a tervezett vendégforgalom mértékével). A vizsgált el-
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lentétpárok a teljeskörű – hiányos, illetve a megfelelő kapacitású – kapacitásprob-
lémák kategóriák lehetnek.  

 Regionális környezet. Mivel a vendégek jelentős része – különösen a kisebb városok 
esetében – nem csak a települést, hanem annak környezetét is fogyasztja, a kínálatban 
szerepet játszik az a régió is, ahol az adott település található. A turisztikai kínálat 
komplexitását és megjelenítését az önmagában is vonzó – jellegtelen ellentétpárral 
mutathatjuk be.  

 Desztináció-menedzsment 
 Emberi tényező. A település, mint turisztikai desztináció sikere nagy részben attól 

függ, hogy az ott élő és dolgozó emberek mennyire érzik magukénak a turisztikai for-
galmat és fejlesztéseket. A vendéggel számos formában, de különböző aktivitással kap-
csolatba kerülő csoportokat itt összevontan, egy ellentétpárral, a kedvező – kedvezőtlen 
meghatározással jellemezhetjük.  

 Irányítás. Ma már közismert tény, hogy komplexitása ellenére a turisztikai desztináció 
éppen úgy menedzselést igényel, mint egy vállalkozás. A minőségi szolgáltatás és a vál-
tozó igényekhez történő alkalmazkodás részben szervezési és szervezeti kérdés, részben 
pedig a közösen elvégzendő feladatok jellegéből adódó kompromisszum-kényszer fel-
ismerésétől és elsogadásától függ. Éppen ezért az értékelés ebben az esetben az egysé-
ges – megosztott ellentétpárokra épül. 

 Településmarketing 
 Termék. A turisztikai kínálat számos eleme akkor válik igazán értékessé a turisták 

számára, ha egységes tematika mentén, tudatos szervező és fejlesztő munka eredménye-
ként termékké áll össze. A probléma vizsgálatánál a tartalmi, minőségi kérdéseket elő-
térbe állítva a turisztikai termékekbe foglalt szolgáltatások egységességét, a termék kö-
zéppontjában álló témához való kapcsolódását elemezhetjük. Az eredményt a spontán – 
tematizált ellentétpárba foglaljuk.  

 Arculat. A turisztikai piacon a tényleges szolgáltatási minőség és az arról kialakult kép, 
végső soron a település iránti kereslet egymástól gyakran részben elválnak. Ezért a ter-
mékek szakmai értékelése mellett érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy a verseny-
társként meghatározott települések milyen képet (témát) sugallnak magukról, illetve, 
hogy ez az arculat mennyire van összhangban a település turisztikai kínálatának külön-
féle elemeivel. Az arculat egységességét az erős – gyenge ellentétpár mentén jellemez-
hetjük.  

 Csomagok. A turisztikai marketingben a komplex termékek megvásárolható formában 
történő bemutatása rendkívül fontos. A versenyképesség érdekében a csomagok kínálata 
ma települési szinten, a település és a szolgáltatók összefogásával jellemző. A verseny-
társak csomagkínálata a sokféle – nincs ellentétpár alkalmazható.  

 Ár. Az ár a turisztikai piacon az előzetes kipróbálás lehetőségének hiánya miatt kom-
munikációs jelentőséggel bír. A túlzottan alacsony ár így nem egyértelműen verseny-
előny. A versenytársak árait vagy árszínvonalát ezért egymáshoz és a kínált értékhez is 
viszonyítva érdemes vizsgálni. Az eredményeket a relatív magas – relatív alacsony 
kategóriák mentén helyezhetjük el.  

 Értékesítés. A foglalás megkönnyítése ma a versengő szervezetek – települések, szol-
gáltatók – egyik fontos eszköze. Megvizsgálható ezért, hogy a versenytársként meghatá-
rozott települések ezzel mennyiben élnek, adnak-e elektronikus vagy hagyományos csa-
tornákon lehetőséget a központi foglalásra, foglaltság-ellenőrzésre, információkérésre. 
Az eredményeket a központi – csak egyedi ellentétpárral jellemezhetjük.  

 Kommunikáció. A termékekkel és a központi imázzsal összehasonlítva elemezhetjük 
az adott településen működő különféle turisztikai szereplők – vonzerők, település, szol-
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gáltatók – promóciójának egységességét. Az eredményeket a koherens – inkoherens 
ellentétpár fejezi ki. 

Mivel az említett ellentétpárok skála-végpontokat jelölnek, az árnyalt értékelés érdekében 
célszerű meghatározni a köztes kategóriákat is. Ezekhez számszerű értékeket rendelve, majd 
az adott jellemzők relatív fontosságát kifejező súlyokat meghatározva (10. táblázat) lehetővé 
válik a versenytársak pozíciójának meghatározása. 
10. táblázat: A versenytárs-értékelésnél figyelembe vett jellemzők számszerűsítése 
Jellemző 1 2 3 4 5 Súly 
Arculat / design jellegtelen átlagos átlag feletti részben egyedi egyedi 10 
Arculat / gon-
dozottság 

elhanyagolt kissé elhanya-
golt 

átlagos nagyrészt gon-
dozott 

gondozott 8 

Vonzerők / 
hatókör 

helyi regionális országos nemzetközi globális 10 

Vonzerők / 
sokféleség 

egyféle egy-két típus néhány típus számos típus sokféle 8 

Infrastruktúra / 
szélesség 

erősen hiányos meglehetősen 
hiányos 

kissé hiányos jórészt teljes teljeskörű 6 

Infrastruktúra / 
kapacitás 

elégtelen még elfogadha-
tó 

szűkös időnként szűkös megfelelő 4 

Regionális 
környezet 

jellegtelen átlagos önmagában 
közepesen von-
zó 

önmagában 
eléggé vonzó 

önmagában is 
vonzó 

8 

Emberi tényező kedvezőtlen kissé kedvezőt-
len 

átlagos jórészt kedvező kedvező 6 

Irányítás nem szervezett rosszul szerve-
zett 

részben szerve-
zett 

megosztottan 
szervezett 

egységesen 
szervezett 

8 

Termék spontán egy-két hang-
súly 

részben 
tematizált 

jórészt 
tematizált 

tematizált 6 

Arculat gyenge átlagosnál 
gyengébb 

közepes átlagosnál jobb erős 10 

Csomagok nincs néhány kevés átlagos sokféle 2 
Ár viszonylag 

alacsony 
átlag alatti átlagos átlag feletti viszonylag 

magas 
4 

Értékesítés csak egyedi jórészt egyedi valamennyi 
központi 

egy része köz-
ponti 

központi 2 

Kommunikáció inkoherens jórészt inkohe-
rens 

kevéssé kohe-
rens 

jórészt koherens koherens 8 

 
A versenytárs-elemzés harmadik lépésében a konkurens településeket a meghatározott jel-
lemzők alapján értékelni, „osztályozni” kell. Ez nyilván sokban múlik az elemzés készítőjé-
nek szubjektív megítélésén, de szükség esetén e téren is alkalmazhatók a csoportos szakértői 
technikák. 
A kapott osztályzatokkal kiszámíthatók az adott települések egymáshoz viszonyított verseny-
helyzetét kifejező súlyozott átlagok. Egy ilyen vagy ehhez hasonló matematikai értékelés el-
készítésének eredményeképpen az is kiderül, hogy milyen tényezők esetében érdemes a leg-
inkább változtatni a versenypozíció javítása érdekében. 
Ugyanakkor a helyzetértékelés teljesebbé tétele céljából további szempontokat is figyelembe 
lehet venni. Ha például egy település azon gondolkodik, hogy termálvízkincsét hasznosítva 
javítson versenyhelyzetén, külön dimenzióként kezelheti a fürdőkínálatot az elemzésben. Az 
52. ábr például a közép- és nyugat-dunántúli városok „versenytérképét” mutatja, mely egyfe-
lől a fentiek szerint kiszámított összesített átlag mentén, másfelől a fürdő, mint kínálati elem 
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dominanciája szerint ábrázolja a települések relatív helyzetét84. Az ábrán jól látható, hogy 
bizonyos települések között elég szoros a verseny, míg mások a többségtől távolabb, „ké-
nyelmesebb” pozícióban vannak. Stratégiailag tehát nemcsak a „fölfelé” történő elmozdulás 
(az összesített értékelés javítása), de a „vízszintes” helyváltoztatás, vagyis a termék-
diverzifikáció is kifizetődő lehet. 
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52. ábra: Dunántúli városok versenypozíciója 
 
 

                                                 
84 Az ábra egy tényleges elemzőmunka részét képezi, melyet a szerző és munkatársai megbízás alapján készítet-
tek. 
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