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I. A témaválasztás indoklása, az értekezés vázlata 

A dolgozat témája a turizmus és gazdasági hatása, a globálistól kiindulva és 
végighaladva a különböző térbeli szinteken egészen a helyi, azaz a települési 
szintig. Első lépésként fontosnak tartjuk tisztázni, hogy mit értünk turizmus alatt. 
A fogalom meglehetősen összetett: azon szolgáltatások és termékek sorát jelenti, 
melyek célja a fogyasztók, az üzleti és a közszfréra hazai és külföldi utazásokra 
irányuló igényeinek kielégítése. Vizsgálata komplex megközelítést igényel, 
mivel sok összetevője van, így átszövi az egész gazdaságot a turisztikai igények 
változékonyságának és sokféleségének köszönhetően, valamint azért is, mert a 
turisztikai termékek és szolgáltatások fogyasztása széles idősávban, az utazás 
előtt, alatt, és időnként még az után is történik. 

A turizmushoz kapcsolódóan kiemelt prioritást élvez a kultúra és a 
környezet, valamint a szektor gyakran mutatkozik gazdasági és infrastrukturális 
intézkedések célpontjának. A turizmus, sok egyéb gazdasági tevékenységnél 
erőteljesebben függ az érintett térség és népességének integrált és fenntarható 
fejlődésétől. Nélkülözhetetlen olyan vállalkozói hálózatok létrehozása, amelyek a 
megfelelő szállást, ellátást, közlekedést, szabadidős és kulturális tevékenységeket 
biztosító szolgáltatásokat adják, következésképpen valamennyi terület fejlesztése 
komplex figyelmet igényel. A turizmus fejlődése gazdasági, környezeti és 
társadalmi szempontból is fenntartható kell legyen. Ez az összetett elvárás 
alapvetően bizonyítja a turizmus jelentőségét általában, illetve egyik sajátos 
szegmense, a városi turizmus aktualitását napjainkban. 

„A 21. század a város évszázada lesz. A világ népességének többsége 
városokban fog élni, melyek a gazdasági és a társadalmi fejlődés hajtóerőivé 
válnak, és egyben ezek lesznek kultúránk alakító és meghatározó 
színterei."(Wood, 2002). 

A városi turizmus egyértelműen és általánosan fellendíti az adott helyszín -
akár nagyváros, akár kisebb méretű város - gazdaságát. Hatása a gazdaság 
számos területén megmutatkozik: serkenti a munkahelyteremtést, támogatja a 
helyi vállalkozói tevékenységeket, felgyorsítja a tőkebeáramlást és bátorítja az 
újrabefektetéseket, javítja az általános környezeti kultúrát, elősegíti a helyi 
identitásérzet kialakítását, valamint hozzájárul a városmarketing-koncepció 
kifejlesztéséhez és fenntartásához. 

Ebben a sajátos turisztikai szegmensben a sikerhez nélkülözhetetlen az 
önkormányzat koordináló szerepvállalása a város turizmusának szervezésében 
annak érdekében, hogy a helyi üzleti élet szereplőivel közösen alakítsák ki a köz-
és a magánszféra együttműködési formáit. Az önkormányzat csak marketing 
eszközök segítségével válhat képessé arra, hogy ezt a kooperációt hatékonyan 
működtesse, miközben maga is új menedzsment módszereket alkalmaz, valamint 
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kialakít egy rugalmas, piacorientált filozófiát, melynek gyakorlati bevezetéséhez 
egy radikálisan új szervezeti rendszert dolgoz ki. 

Sikeresnek bizonyult gyakorlati példák bemutatása elengedhetetlen akkor, 
ha valakit arról szeretnénk meggyőzni, hogy a problémák megoldásához egy a 
korábbiaktól gyökeresen különböző, új filozófiai vagy elméleti megközelítést 
fogadjon el. Ilyen szempontból Magyarország kedvező helyzetben van, mivel 
határos Ausztriával, egy olyan országgal, amely - köszönhetően a részben közös 
történelmi szálaknak - sok kérdésben, így a turizmussal kapcsolatban is óriási 
tapasztalatokkal rendelkezik, melyek elemzése segítheti a magyar tanulási, 
fejlődési folyamatot. Ezért idézünk a dolgozatban osztrák példákat számos 
területen; amikor a turizmus nemzeti és regionális trendjeit vizsgáljuk, mikor az 
olyan viszonylag új piaci szektorokat, mint a „rövid kikapcsolódások" illetve a 
„városi turizmus" jelentőségét elemezzük, vagy a turizmus számára hasznos 
adatok nyerésének új módszereit kutatjuk. Ez utóbbi azért érdemel különös 
figyelmet, hogy e sajátos gazdasági ágazat nagy jelentőségét minden érintett 
felmérhesse, és az adatokat jól hasznosíthassa a turizmus lehetséges előnyeinek 
fenntartható módon történő maximális kihasználása érdekében. 

Bármely komoly értékelési folyamat egyik meghatározóan fontos elemének 
tarthatjuk azokat az információgyűjtő módszereket, amelyek minőségi és hű 
adatokat szolgáltatnak, s így biztonságos alapot adnak a központi kormányzati és 
önkormányzati elvi döntésekhez, valamint a magánszektor fő fejlődési 
irányvonalainak meghatározásához. A mostanáig hagyományos módszerekkel 
nyert turisztikai adatokról elmondhatjuk, hogy nem mutatnak megfelelő képet az 
ágazatról, s annak gazdasági hasznosságát meglehetősen szűk metszetben 
vizsgálják. A turizmus-szatellitszámla rendszer az, amely képes magasabb 
elvárások teljesítésére, mivel olyan számadatokat generál, amelyek bizonyítják, 
hogy a turizmus sokkal nagyobb hozzáadott értéket termel a gazdaságban, mint 
gondoltuk. Ezt a kérdést ugyancsak osztrák kutatási eredmények segítségével 
tárjuk fel, és egyben sürgetjük a TSA-rendszer mielőbbi átvételét a magyar 
statisztikai eljárásokba. 

A lokális és a regionális haszon maximalizálása szempontjából 
létfontosságú a változó piaci keresletek monitorozása és a felmérési eredmények 
alapos kielemzése. Legfontosabb egyfajta haladó szellemű előrelátás, valamint a 
hatékony és reális tervezés képességének kimunkálása. Ez jelentős és folyamatos 
feladatot képez az önkormányzatok számára kiemelten, vagy együttműködésben 
a magánszektor érdekelt szereplőivel. Ha elemezzük és értékeljük az előttünk 
álló időszak kihívásait, a gazdaság bármely területén egyre élesedő 
versenyhelyzetet, rá kell jönnünk, hogy csak a leghatékonyabbak tehetnek szert 
nagy haszonra, míg a verseny azon résztvevői, akik nem tudnak megfelelni az 
elvárásoknak, csak szerény nyereségre számíthatnak a jövőben. Ha mindezt a 
turizmusra vonatkoztatjuk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a helyi közösség 
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szükségleteit, illetve törekvéseit. A turisztikai termékek ezeket is ki kell elégítsék 
szem előtt tartva a lakosok megtermelt haszonból történő komplex részesedését, 
legyen az a munkahelyteremtés, avagy az állandó lakóhelyet biztosító fizikai 
környezet, illetve az általános életminőség, amit folyamatosan tapasztalnak. 

A 2000 nyarán elvégzett felmérésünk hangsúlyozottan foglalkozik a helyi 
lakosság e téren kialakult véleményével és tapasztalataival. A megkérdezettek 
elmondták, hogy látják, illetve értékelik városuk versenyhelyzetét a szabadidős 
és az üzleti turizmus piacán. Egy másik kérdőíves felmérés a városba látogato 
turisták elvárásait, preferenciáit és tapasztalatait térképezte fel. Mindkét 
felmérést Pécsett és Grazban is elvégeztük csaknem ugyanabban az időben. Az 
utóbbi Ausztria második legnagyobb városa, a Stájer tartomány fővárosa, és 
egyben olyan város, amely a turizmus terén kiemelkedő tapasztalatokat szerzett 
és jelentős sikereket ért el az elmúlt évtizedben. Az empirikus vizsgálat 
eredményeinek összehasonlítása során olyan következtetésekre jutottunk, 
amelyek meggyőződésünk szerint gyakorlati útmutatást adhatnak Pécs városának 
abban a folyamatos törekvésében, hogy pozícionálja magát a nemzetközi 
turizmus térképén. 

2004 májusában Magyarország az Európai Unió tagja lett, s ezzel együtt 
jogosultságot szerzett az EU egyik kisebb, de jelentős fejlődésre ösztönző 
projektjében való részvételre; mint új tagállam, jelölhet egy várost az Európai 
Kulturális Főváros címre. így többek között Pécs számára is lehetőség nyílik 
arra, hogy magyar választottként - abban az esetben, ha a nemzeti pályázatot 
megnyeri - 2010-ben egy német partnervárossal együtt betöltse ezt a megtisztelő 
szerepet. Ez az a kérdés, ami jelenleg legjobban foglalkoztatja a város fejlődésért 
felelősséget érző szakembereket és a helyi közvéleményt. így dolgozatunkat 
annak vizsgálatával záijuk, hogy mit jelent egy ilyen feladat megvalósítása-
Éhhez esettanulmányként felhasználjuk a 2003. évi Európai Kulturális Főváros, 
Graz tapasztalatait, valamint értékeljük korábbi hasonló projektek hatásait, az 
eseménysorozat előkészítését szolgáló ráfordítások minőségét és mennyiségét, a 
szükséges beruházásokat, a kiemelt évvel járó költségeket és nyereséget, 
valamint az eseménysorozat eredményeinek megőrzésére irányuló törekvéseket. 

II. A dolgozat célja 

Röviden összefoglalva, kutatásunk abból az alapfeltételezésből indult ki, hogy az 
a város, ahol a turizmust fejlesztik, a teljes hozzátartozó régió hatékony 
növekedési pólusává válhat. A hipotézis igazolásához olyan kutatásra volt 
szükség, amely teljes mértékben figyelembe veszi az idegenforgalomnak 
nemcsak az érintett városra, hanem hátországára, a környező régióra gyakorolt 
komplex gazdasági hatását is. 
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Dolgozatunk egyik legfontosabb célkitűzése, hogy elemezzük egyrészt egy 
tágabban értelmezett regionális politika elemeként kezelt városi turizmus 
fejlesztés hatásait, másrészt a területi fejlesztés tervezése és a turizmus közötti 
kapcsolatrendszert, harmadrészt, hogy kimunkáljuk a turizmus tervezés és a 
területi tervezés különböző térkategóriákon alapuló stratégiai megközelítését. 

A kutatás elején felállított hipotézisünk igazolására összevetjük a sok 
szempontból hasonlónak tartott két közép-európai térség, az ausztriai 
Stájerország és a magyarországi Dél-Dunántúl gazdasági sajátosságait, turisztikai 
jellemzőit. Ezt nem kizárólag az említett régiók idegenforgalmi teljesítményének 
bemutatása érdekében tesszük, hanem célunk a hasznos elképzelések és 
módszerek átvételi lehetőségének feltárása, valamint egy stájer példán alapuló új 
modell kialakítása a Dél-dunántúli Régió turizmus teljesítményének mérésére. 
Mindezekkel a szektor folyamatos javítását és fejlesztését elősegítő hasznos 
eszközt szeretnénk a szakemberek kezébe adni. 

Ügyszintén célként tűzte ki a dolgozat írója a „legjobb gyakorlat" (best 
practice) koncepció és fogalmi kereteinek kialakítását a turizmus sajátos területe, 
a városi turizmus számára, és hazai körülmények közötti alkalmazhatóságának, 
valamint hatékonyságának vizsgálatát. 

További céljaink között szerepelt ajánlások megfogalmazása egy olyan 
várospolitika kialakítására, amely támogatja a turizmus fejlesztését, s vele együtt 
a szükséges szervezeti és intézményi rendszer kiépítését, valamint egy olyan 
marketingpolitika kialakítására, amely sikeresen pozícionálja a várost a nemzeti 
és a nemzetközi városversenyben egyaránt. 

III. A dolgozat kutatási módszertana 

A kutatás során kitűzött céljaink elérésére elsősorban a témához kapcsolódó 
szakirodalom és egyéb szakmai dokumentáció átfogó rendszerezését, mélyreható 
elemzését alkalmaztuk. A feldozott szakirodalom magában foglalja a turizmus 
általános kérdéseivel foglalkozó és a városi turizmus vonatkozásában, a szerző 
véleménye szerint legjelentősebb hazai müveket (Lengyel, M. 1992, Michalkó, 
G. 1999, Piskóti, I. et al. 1997), a turizmus gazdasági hatását elemző 
legfontosabbnak tartott külföldi szakirodalmat (Williams, A.M. and Shaw, G. 
1990, Crouch, G.I. és Ritchie, J.R.B. 1999), valamint a turisztikai vonatkozású 
felmérések szervezéséhez, lebonyolításához és kiértékeléséhez szükséges 
módszertani irodalmat (Mazanec et al. 1997). 

Az elemző feladatok megoldásához SPSS program segítségével a klaszter 
analízis módszerét alkalmaztuk, egyrészt a Központi Statisztikai Hivatal által 
biztosított adatok, másrészt saját empirikus kutatás eredményeként nyert adatok 
feldolgozására. 
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Az osztrák turizmus-szatellitszámlákat leíró-elemző technikával mutatjuk 
be annak érdekében, hogy bizonyítsuk a rendszer relevanciáját és értékét a 
turizmus valódi gazdasági hatása kimutatásában, ezzel is kihangsúlyozva ennek 
mielőbbi Magyarországi bevezetését szükségességét. 

A 2000-ben végzett empirikus, kvantitatív jellegű kutatásunk értékes 
adatbázist biztosított a városi turizmus akkori vendégkörére és egy lehetséges 
jövőbeli bővítésére vonatkozóan a két vizsgált városban. Mindkét érintett 
országban kvalitatív jellegű kutatást is végeztünk számos, a városi turizmus 
specifikus területét és stratégiai hátterét képviselő „véleményformáló" elméleti és 
gyakorlati szakemberrel lebonyolított mélyinteijú formájában. 

A felmérések eredménye alapján a dolgozat írója komparatív elemzéssel 
kísérli meg az egyértelműen sikeresnek bizonyult osztrák/stájer/grazi 
koncepciók, eljárások magyarországi/dél-dunántúli/pécsi alkalmazhatóságának 
alapos vizsgálatát, és bevezetési lehetőségük áttekintését. 

IV. A dolgozat felépítése 

A dolgozat két részre tagolódik, és összesen hét fejezetből épül fel. Az első 
részben, amely három fejezetből áll, megkíséreljük a turizmust, mint a gazdasági 
fejlődést elősegítő komplex jelenséget bemutatni. 

1. A turizmus és társadalmi-gazdasági haszna 

Ebben a fejezetben sorra vesszük a gazdasági fellendülést elősegítő tényezőket. 
Itt olyan alapvető kérdéseket elemzünk, mint e komparatív előny és a 
versenyelőnyök, amelyek magukba foglalják egy turisztikai célállomás 
(desztináció) alapvető vonzerejét és természeti korlátait, infrastruktúráját, 
önkormányzati menedzsment kultúráját, vállalkozói adottságait. Ugyanitt 
kiemeljük, milyen előnyökkel járhat a turizmus a település közösségére, a 
környező régióra illetve az egész országra nézve, valamint ugyanebből a 
szempontból vizsgáljuk a helyi lakosságot erőteljesen befolyásoló tényezőket; az 
általános gazdasági jólét fokát, a környezetet és az életminőséget. Bármely 
turisztikai célállomás versenyképességét meghatározó tényezők egymásra 
épülését, összefüggéseit szemléltető elméleti modell (Crouch and Ritchie, 1999) 
elemzésével bemutatjuk a turisztikai ágazat komplexitását és bizonyítjuk az 
ágazatban tevékenykedő szakemberek számára, hogy az élesedő versenyben 
kizárólag új szervezeti formák és módszerek kidolgozásával vehetnek részt 
eredményesen. A modell magába foglalja azokat az elsődleges tényezőket, 
amelyek meghatározzák egy település vonzerejét mind az állandó, mind az 
ideiglenes lakosok (látogatók) számára. Ezek közül a hely természeti földrajzi 
sajátosságai, kultúrája és története, etnikai alapú piaci kötődései adottak, így a 
turisztikai menedzsment részéről nem befolyásolhatók. Míg egy település 
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(turisztikai célállomás) által biztosított tevékenységi formák választékát, az ezen 
belül kínált különleges események sorát, valamint a turisztikai célokat szolgáló 
specifikus infrastruktúrát tekinthetjük azoknak a meghatározó elemeknek, 
melyeket a turizmusért felelős szakemberek képesek ellenőrizni és a piac igényei 
szerint alakítani. A másodlagos tényezők - a település általános infrastruktúrája, 
szolgáltatói háttere, a helyi gazdaság fejlettségét meghatározó kis- és 
középvállalkozói réteg aktivitása, valamint magának a településnek a 
megközelíthetősége - biztosítják azt a szilárd alapot, amelyre egy sikeresen 
működő turisztikai iparág telepíthető. A célállomás menedzsmentje felelős a 
hatékony településmarketing tevékenységért, a turisták elégedettségét kiváltó 
komplex szolgáltató csomag biztosításáért, a turisztikai üzletági folyamatokhoz 
kapcsolódó teljes és zavartalan információ áramlásért, valamint a fenntartható 
turisztikai versenyképesség érdekében gondnokságot kell vállaljon a települési 
erőforrások felett. Mindhárom tényező csoportot befolyásolják a helyzeti 
körülményekből adódó minősítő elemek, amelyek az üzletág hatókörén kívül 
esnek, de meghatározzák korlátait. Ilyenek: 

- a turisztikai célállomás természeti elhelyezkedése - tengerparti-, 
magashegyi fekvés kétségbevonhatatlan előnyök -, 

- a desztinációk közötti függőségi viszonyok, amire pozitív példa lehet 
egy nagy közlekedési csomópont közelsége, egyértelműen negatív 
példanak tekinthetjük a terrorista cselekmények turizmusra gyakorolt 
hatását, 

- a település biztonsága, amit a természetesen felmerülő problémák 
(bűnözési hajlandóság, ivóvíz gondok, nem kielégítő egészségügyi 
szolgáltatás és a természeti csapások lehetősége általában) 
veszélyeztethetnek, 

- a legtágabban értelemben vett árszínvonal, amely a település általános 
megélhetési költségeit tükrözi, beleértve a turisztikai szolgáltatások és 
termékek árát is. 

Ebben a fejezetben egy olyan újszerű megközelítést próbáltunk felvázolni, 
amely a turisztikai desztináció irányító és szervező szakemberei számára az 
ágazat sajátosságait egy rendszerezett és részletesen kidolgozott keretbe foglalja, 
amely elősegíti egy nemzetközi viszonylatban magas szintű versenyképesség 
kialakítását. A fenti modell elemeit belefoglaltuk a 2000-ben Grazban és Pécsett 
végzett látogatói felmérésbe, mely hogy empirikus alapot adott a két város piaci 
versenyképességét vizsgáló faktoranalizishez. 

2. A turizmus és a gazdasági fejlődés 

Ebben a fejezetben a turisztikai ágazat fogalomkörével és a nemzeti, valamint 
regionális gazdaság fejlődésében betöltött szerepével foglalkozik. Általában a 
turizmus fontossága a nemzetgazdaságban elismert és számos módon mérhető. 
Ezek közül a legkézenfekvőbb annak mérése, mennyiben járul hozzá az ágazat 
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- a fizetési mérleghez (legalábbis ott, ahol nemzetközi turizmusról 
beszélhetünk), 

- a foglalkoztatottsági arányhoz bizonyos területeken, 
- a GDP-hez, és 
- indirekt hatások révén a gazdaság egyéb területeihez. 

Ugyanitt, a továbbiakban bizonyítjuk a turizmusra vonatkozóan 
tradicionális forrásból származó gazdasági adatok megbízhatatlanságát, ami 
igazolja a turizmus-szatellitszámla elvek átvételének és alkalmazásának 
szükségességét az adatgyűjtésben és azok értékelésében. A TSA-módszer osztrák 
alkalmazásának példája kétségtelenül alátámasztja feltételezésünket a turizmus 
teljes gazdaságra gyakorolt hatására vonatkozóan. Ezért záijuk ezt a fejezetet 
azzal a megállapítással, hogy a módszer mielőbbi magyarországi bevezetése 
létfontosságú lenne az ágazat reális értékelése, következésképpen megújulási 
esélyei szempontjából. 

Számos nemzetgazdaságban a turizmus meghatározó szerepet tölt be a 
jövedelemtermelésben és a foglalkoztatásban, következésképpen paraméterei, 
mutatói és adatai fontos inputjai az ország turizmus politikájának. Az e téren 
nélkülözhetetlen nemzetközi tapasztalat hasznosításának előfeltétele, hogy mérni 
tudjuk a turisztikai tevékenységeket és hatásukat az érintett gazdasági 
szektorokra, és hogy olyan adatok birtokába juthassunk, amelyek nemzetközi 
szinten összehasonlíthatók. Egy világos módszertani megközelítés kimunkálása 
szükséges ahhoz, hogy ezt eléljük. 

Ellentétben a termelésorientált mezőgazdasági és ipari szektorokkal, a 
turisztikai ágazat működési körét és szerkezetét a turisták fogyasztása határozza 
meg, melynek eredményeként a nemzeti számlákon a turizmust elkülönülten nem 
tartják számon. Tovább bonyolítja a helyzetet az a tény, hogy a turisztikai 
tevékenységek a gazdaság számos területén folynak, és a turisztikai javak és 
szolgáltatások olyan területeken keletkeznek, amelyek első pillantásra egyáltalán 
nem is tűnnek az idegenforgalomhoz kapcsolódónak. 

Az egyes ágazatok a turizmus közvetlen keresletének kielégítésében játszott 
szerepét jól szemlélteti a turisztikai „kvázi" vagy „virtuális" ágazatok és az 
idegenforgalmi gazdaság közötti logikai kapcsolatot felvázoló ábra (Hüttl, A. -
Próbáld, A. 2000). A jéghegy víz feletti részén vannak azok az ágazatok, 
amelyek közvetlenül, teljes egészében, vagy döntő mértékben a turistákat 
szolgálják ki, vagy amelyek meghatározó szerepet töltenek be a turisták 
keresletében. 



Forrás: A szerző saját szerkesztése a Hüttl - Próbáld (2000) tanulmány alapján 

A turizmusra általánosan használt statisztikai mutatók alkalmatlanok az 
ágazat sokrétű összefüggéseinek és kölcsönhatásainak ábrázolására, és a 
helyzetet még tovább súlyosbítja a monetáris paraméterek csaknem teljes hiánya. 
Az adatgyűjtések rendszerint csak néhány (jóllehet nagyon fontos) tipikusan az 
ágazatot jellemző mennyiségi mutatókhoz (pl. vendégérkezések, vendégéjszakák 
száma) kötődnek, vagy erősen aggregát számokra (pl. turisztikai export és 
import, utazási mérleg, belföldi turisztikai költés) korlátozódnak. 
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A turisztikai rendszer összetettségének megértéséhez a turizmus-
szatellitszámlák (Tourism Satellite Accounts - TSA) kifejlesztése és egy 
input/output analízis vezethet (Smeral, 2003). Mindkét megközelítésnek végső 
soron az a célja, hogy a turizmus által teremtett hozzáadott értéket nyilvántartsa 
úgy, hogy a TSA módszer a közvetlen hozzáadott érték hatásokra összpontosít, 
míg az input/output analízis a beszállítói kapcsolatok, funkciók széles köréből 
eredő közvetett hatásokra is kiteljed. 

Ebben a fejezetben a gazdasági hatás mérésének a turizmus szatellitszámla 
(TSA) alapú megközelítését, és kiterjesztési lehetőségeinek elemzését tűztük ki 
célként. A vizsgálódás empirikus alapját Ausztria példája szolgáltatja. Ezt a 
számlarendszert a közelmúltban kezdték alkalmazni Ausztriában, és az eredmény 
óriási meglepetést okozott. Míg Ausztria turizmusból eredő bevételei a bankok 
számítása szerint 2001-ben 13-14 milliárd eurót tettek ki, az új számítással ezek 
38 milliárd euróra emelkedtek. A turizmus teljesítménye eredetileg az osztrák 
GDP nyolc-tíz százalékát alkotta, ám a szatellitszámlarendszer értelmében a 
nemzeti össztermék 17,9 százalékát adja (Gál, 2002). A korszerű statisztikai 
módszer hazai alkalmazása lehetőséget adna a turizmus magyar gazdaságra 
gyakorolt komplex hatásmechanizmusának alaposabb megismerésére. 

A turisztikai ipar dimenziónak meghatározására tett erőfeszítések főként 
azért ütköztek nehézségekbe, mert a nemzeti számlák az ágazatokat inkább 
termelésük (azaz outputjuk), mint a kereslet alapján regisztrálják, holott az 
idegenforgalmat a fogyasztói határozzák meg, azaz a turisták a fogyasztás 
időpontjában. 

A TSA koncepció alapvető különbséget tesz a „turizmus-specifikus", a 
„turizmussal kapcsolatos" és a „nem turizmus-specifikus" termelés között, amely 
ennek megfelelően „turizmus-specifikus", „turizmussal kapcsolatos" és „nem 
turizmus-specifikus" javakat és szolgáltatásokat hoz létre. Következésképp a 
turizmus fogyasztása magában foglal „turizmus-specifikus" (pl. szálláshelyek, 
utazási irodák, drótkötélpályák), „turizmussal kapcsolatos" (pl. éttermek), és 
„nem turizmus-specifikus" (pl. kiskereskedelem) termékeket és szolgáltatásokat. 
Utóbbiak azok, amelyeket többnyire nem-turistáknak nyújtanak vagy szánnak. 

A TSA arra irányuló kísérlet, hogy a turizmust, mint gazdasági jelenségei 
regisztrálják és elemezzék a nemzeti számlák és más üzleti statisztikák 
szempontjából. Erre a célra a nemzeti számlák keretként és integrációs 
mátrixként szolgálnak. Azonban a TSA sokkal több, mint pusztán a nemzeti 
számlák egyik alrendszere, elsősorban azért, mert igény szerint pótlólagos 
információk adhatók hozzá. 

A TSA rendszer kialakítására, melynek kereteit egyedileg kell 
meghatározni, különösen alkalmas a „lakhely" koncepció, amelyet a turisztikai 
piac résztvevőire alkalmaznak, azaz a beszállítókra (termelőkre) és a 
fogyasztókra (a keresleti oldalra/turistákra). Ahhoz, hogy megállapítsák és-
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rendszerezzék a termelő és a keresleti oldalra vonatkozó információt, olyan 
struktúrát használnak, mely magában foglalja a nemzeti számlák három alapvető 
egységét (OECD, 2000): 

1) fogyasztói számla (a kereslet meghatározására, TSA táblázatok 1 - 4.); 
2) termelési számla (A kínálat meghatározására; TSA 5. táblázat); 
3) javak számlája (ötvözi a termelést és a keresletet; TSA 6. táblázat). 

Alapvetően, a TSA koncepció magterületéhez a „turisztikai iparágak" 
tartoznak (a szó szűkebb értelmében), azaz elsősorban szállodákra, éttermekre, 
utazási irodákra, kultúrára, szórakoztatóiparra és utazási biztosításokra 
vonatkozik. Azonban a turizmust, mint gazdasági jelenséget meg kell 
kísérelnünk a nemzeti számlák és más üzleti statisztikák összeötvözésével 
gondosabban tanulmányozni. Bár a „turisztikai ipar" kifejezés közhasználatú, 
mégsem egyértelmű, mivel a turizmus nem ipar a hagyományos értelemben, ahol 
az ágazatok hasonló terméket gyártanak vagy hasonló szolgáltatást nyújtanak 
vagy azonos termelési funkcióval rendelkeznek. 

A „szatellit" szó a TSA kifejezésben az alapvető input/output keret 
kiteijesztésére utal a nemzeti számlák rendszerén belül. A turisztikai szatellit-
számlákkal kapcsolatban az input/output struktúrát úgy is felfoghatjuk, mint 
táblázatok sorozatát, melyek oszlopai és sorai a gazdasági szektorokat és 
termékeket veszik jegyzékbe. így, ezen táblázatok minden egyes sora egy adott 
szektor által termelt egy bizonyos áru értékét jelzi éves viszonylatban. Egy másik 
táblázat az egyes szektorok által elfogyasztott termékeket mutatja, ismét egy 
másik pedig összefoglalja a fogyasztók, a közszféra és a külföldi vendégek 
összes keresletét, valamint a magánháztartások és a költségvetés beruházásait. A 
TSA tekinthető e táblázatok részhalmazának. 

A „turizmus-specifikus" szektorok fő problémája, hogy a turisztikai javak 
fogyasztása nem mérhető mindig egyértelműen: így az éttermi ételt nem-turisták 
is elfogyaszthatják, az olyan nem-turisztikai árukat, mint a ruházatot vagy 
élelmiszereket turisták is megvásárolhatják. Következésképpen, nem lehet 
egyértelműen azonosítani a „turizmus-specifikus szektorokat" és egyszerűen 
összeadni output adataikat. Ha egy ország turisztikai tevékenységéről akarunk 
adatokat nyerni, akkor arra van szükség, hogy egy turisztikai termék hozamát 
súlyozzuk egy olyan arányszámmal, mely megfelel a kérdéses árura vonatkozóan 
a turisztikai költés és a teljes költés arányának. Elvben minden terméknek van 
turisztikai súlyaránya: így a hotelszobák súlya csaknem 100%-a az outputnak, 
míg más termékek kis fontosságúak, vagy jelentéktelenek a turizmus 
szempontjából. 
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A turisztikai keresletet meghatározó lényeges tényezők a következők: 

- látogatók, 
- az utazás fő célja, 
- megszokott és nem megszokott környezet, 
- turisztikai fogyasztás. 

Az utóbbi a turisztikai ipar gazdasági jelentőségének meghatározásában 
kulcsszerepet játszik, melyet mind a WTO, mind az OECD a következő módon 
definiál: „olyan költés, melyet vagy a látogató vagy az ő nevében és javára más 
eszközöl, egy a megszokott környezetén kívülre történő utazással kapcsolatban, 
azt megelőzően, alatta vagy utána" 

Az utazás alatt és annak előkészítése során adódó szokásos ráfordításokon -
közlekedés, étkezés, szállás - kívül, ez a költés magában foglal olyan kiadásokat 
is, melyek az utazás célját szolgálják, és akár már jóval előtte felmerülnek (pl. 
egy bőrönd vásárlása). Másrészt, az üzleti utazók beruházásait nem sorolhatjuk a 
turisztikai költések közé, még akkor sem, ha az ilyen kiadások oka turisztikai cél 
volt. Mindazonáltal, ha az utazást nem-turista finanszírozta (pl. ha a szülők 
fizetik gyermekük külföldi barátjának látogatását), az ilyen kiadás beletartozik a 
turisztikai költésekbe, minthogy a pénzt a látogató nevében és javára költötték el. 

A turizmus szimulációs számlák (TSA) világában a látogatói fogyasztás a 
következő módon bontható csoportokra: 

- (belföldi) háztartások saját maguk által (vagy más háztartások által az ő 
javukra) fizetett költése szabadidős és üdülési célokra, barátok és 
rokonok meglátogatására vagy a második otthon felkeresésére; 

- belföldi szervezetek költései (üzleti- és közalkalmazottaknak a 
munkaadóik vagy bejegyzetlen üzleti társaságok nevében és céljaira tett 
utazásain keresztül), valamint 

- külföldiek költései, akik a hazai gazdaságot veszik igénybe. 

Tekintettel az nemzeti számlák (NA) elveire, az első tétel a (belföldi) 
háztartások összes fogyasztásába; a második tétel a közbenső (intermedier) 
fogyasztásba (azaz az olyan költségekbe, melyeket azért vállalnak, hogy 
termelési outputot állítsanak elő); a harmadik tétel pedig az exportba tartozik. 

Az TSA értelmében az üzleti utazók turisztikai fogyasztása csak azokat a 
kiadásokat tartalmazza, melyeket a cég fizet (utazási, szállás-, stb. költségek); az 
olyan extrákat, mint egy esti színházlátogatást vagy az üzleti úthoz hozzácsatolt 
néhány további napot az utazónak kell fizetnie, így ezek a magánturizmus 
összkeresletének részei. 

Összefoglalva: a turisztikai fogyasztás jóval túlléphet a látogató utazási 
kiadásain, tehát magában foglal minden, a látogató javára más intézmények által 
árukra és szolgáltatásokra vonatkozó kiadásait is. Ha a látogatónak készpénzt 
vagy más forrásokat utalnak át ill. ki az utazásának finanszírozására, az ily 
módon finanszírozott vásárlások is beleértendők a fogyasztásba, Ennek 
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megfelelően a TSA magában foglal minden, az utazással közvetlenül kapcsolatos 
tranzakciót a vevő és a termelő/beszállító között. 

Figyelembe véve, hogy költések mind a külföldiek, mind a belföldiek körében 
egyaránt felmerülhetnek, a fizetési áramokat a következő módon osztjuk fel: 

- befelé irányuló turisztikai fogyasztás (magában foglalja a külföldi 
látogatók fogyasztását az ország és/vagy lakóinak gazdasági területén); 

- belföldi turisztikai fogyasztás (tartalmazza a hazai utazók nem 
megszokott környezetükben megvalósított fogyasztását az illető ország 
gazdasági területén); 

- kifelé irányuló turisztikai fogyasztás (tartalmazza a hazai illetőségű 
látogatók fogyasztását a szóban forgó ország gazdasági területén kívül, 
ahol az ellátók külföldiek); 

- belső turisztikai fogyasztás (magában foglalja mind a hazai, mind a 
külföldi látogatók fogyasztását az illető ország és/vagy lakóinak 
gazdasági területén; 

- nemzeti turisztikai fogyasztás (tartalmazza a hazai utazók fogyasztását 
az illető ország gazdasági területén belül és kívül). 

A hazai lakosok és a külföldiek turisztikai keresletét a következő módon 
oszthatjuk fel: 

- egynapos látogatók és 
- turisták (azaz olyan látogatók, akik legalább egy vendégéjszakát 

eltöltenek). 

Mind az egynapos látogatók, mind a turisták lehetnek: 

- üdülési és szabadidős célú utazók, olyan személyek, akik rokonaikat, 
barátaikat látogatják meg, akik gyógyhelyeket keresnek fel, 
zarándoklaton vesznek részt, stb., 

- üzleti célból utazók, 

- második otthonukat felkeresők. 

Mindkét fenti kategóriához tartozók költhetnek: 

- specifikus turisztikai termékekre, 
- turizmussal kapcsolatos javakra, és 
- nem turizmus-specifikus árukra. 

A turizmus szatellitszámlák (TSA) csak a közvetlen turisztikai keresletet 
veszik figyelembe, mely magában foglalja a látogató által (vagy nevében és 
javára) az utazás előtt, alatt és után megvalósított, az utazással kapcsolatosan 
igénybe vett árukért és szolgáltatásokért tett kifizetéseket. Annak érdekében, 
hogy a turizmus gazdasági szerepét a TSA keretében mérni tudjuk, szükség van a 
vevő és a termelő/beszállító közötti közvetlen kapcsolatra. A közvetlen 
turisztikai kereslet definíciójára alapozva a TSA kimutatja ezeket a csatlakozási 
pontokat és az ezekből származó hozzáadott értéket. 
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A turisztikai szimulációs számlák által használt turizmus definíció, mely a 
közvetlen fizikai és gazdasági csatlakozási pontokra korlátozódik, nem ad 
lehetőséget arra, hogy egy sor, gazdasági kölcsönhatások által okozott közvetett 
hatás méltó figyelmet kapjon. Ennek eredményeként, a TSA rendszer 
segítségével kimutatható, turizmusból származó nemzeti hozzáadott érték csak 
más országok TSA eredményeivel, vagy más szektorok hasonló módszerrel 
számított szimulációs számláival hasonlítható össze. 

Az ilyen közvetlen és közvetett hatások, valamint a turizmusnak a teljes 
nemzetgazdaságra gyakorolt hatása az input/output analízis módszerével írhatók 
le, mely lehetővé teszi nem csak a közvetlen, hanem a közvetett hozzáadott érték 
hatások kiszámítását is. Az eredményül kapott hozzáadott érték növeli az 
elsődleges bevételt, és további költéseket indukál, így beindít egy multiplikátor 
folyamatot. 

A Turisztikai Világszervezet (World Tourism Organisation - WTO) által 
használt definícióval ellentétben, a „közvetlen" és a „közvetett" fogalmakat 
kizárólag egy input/output analízis gazdasági kontextusában értelmezzük. Az 
„indukált" hatás értelmezése Keynes multiplikátor modellje szerint történik. 

Figyelembe véve a tényt, hogy a TSA kontextusban csak a vevők és eladók 
közötti fizikai és gazdasági kapcsolatokból eredő közvetlen turisztikai hatások 
jelennek meg, szükséges az indirekt hatások figyelembe vétele is, ha a TSA 
hozzáadott érték mutatóit a gazdaság összes hozzáadott értékével kívánjuk 
összehasonlítani. 

Ezen kívül, a turizmus szatellitszámlák az üzleti utakat (helyesen) az összes 
turisztikai keresletbe helyezik, így azok hozzáadódnak az értékhez egy mező-
gazdasági szinten. Ezért, ha összevetjük a TSA segítségével kimutatott 
hozzáadott érték adatokat azok összességével, kiigazításra van szükség 
(ugyanúgy, mint a közvetett hatások számítása esetében), minthogy az közbülső 
fogyasztást („közbülső keresletet"), különösen a hazai illetőségű látogatók üzleti 
útjai esetében, az átfogó kimutatásban közbülső inputként kezelik, ezért ezt le 
kell vonni a TSA kontextus szerinti belföldiek turisztikai fogyasztásából. 

Ebben a fejezetben osztrák kontextusba helyezve táljuk az olvasó elé a TSA 
eredményeit. 

A turizmus szatellitszámla létrehozása egy átfogó változás és a szüntelen 
változtatás bevezetését jelentette a pénzügyi kimutatások készítésben. Ez a 
belföldiek turisztikai fizetési áramait érintette elsősorban, míg a külföldiek 
fizetési áramainak köre érintetlen maradt. Azelőtt a hazai lakosok belföldi 
tartózkodásra fordított turisztikai költései csak egy részét tartalmazták a 
többnapos tartózkodás valós költéseinek: bár a fizetős szálláshelyeken való 
éjszakázás költségét teljes mértékben belefoglalták, az ingyenes szálláshelyek 
igénybevételéhez kapcsolódó fizetési áramokat csak részben vették figyelembe. 
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Másrészt a TSA koncepció megkívánja a következőket: 

- ingyenes szállással járó tartózkodás (rokonok és barátok meglátogatása, 
kivéve a második otthonok és hétvégi házak felkeresését) folyamán 
jelentkező költéseket vegyék teljes mértékben figyelembe, éppúgy, mint 

- a második otthonokban és hétvégi házakban való tartózkodás alatt 
felmerülő költségeket, valamint 

- az egynapos utak során történő költéseket. 

Ennek következtében a belföldi turizmusra specifikált összeg jelentősen 
emelkedik. 

Noha az input/output analízis homályosabb képet fest az eredményekről, 
korlátozó előfeltételeiből fakadóan (azaz nincs helyettesítési opció, nincs 
méretgazdaságosság és nincs kapacitáskihasználási megfontolás), ez az egyetlen 
módszer, amely lehetővé teszi a turizmus által generált valamennyi közvetlen és 
közvetett hozzáadott érték hatás szisztematikus összegyűjtését. 

Ha a célunk az, hogy hogy meghatározzuk a turizmus és a szabadidős 
tevékenységek makroökonómiai jelentőségét, figyelembe kell vennünk az 
osztrákok otthon igénybe vett szabadidős fogyasztását is. A megszokott 
környezetben igénybe vett szabadidős fogyasztás az osztrákok belföldi 
fogyasztásának egy rejtett komponense, mely a következőkből áll: 

- belföldi utazásokra fordított költések éjszakázással vagy anélkül, 
- költések a második otthonokban és hétvégi házakban való tartózkodás 

során (éjszakázással vagy anélkül), valamint 
- költések a megszokott környezetben. 

Minthogy az osztrákok belföldi fogyasztása ismert, lehetséges a megszokott 
környezetben való költések kiszámítása, ha kiküszöböljük a belföldi utazásokra 
fordított és a második otthonban való tartózkodás során felmerült költéseket. Ha 
már ismert a megmaradó érték, a következő lépés a költés lebontása szabadidős 
fogyasztásra és egyéb személyes fogyasztásra, amihez szükség van 
információkra nem csak az ilyen költések szintjére, hanem szerkezetére 
vonatkozóan is. Ezért szükséges a fennmaradó fogyasztási tételekből a specifikus 
szabadidős tételek arányára vonatkozó adatok felhasználása. Ha összeadjuk a 
szabadidős fogyasztás részletezett tételeit, megkapjuk az osztrákok összesített 
szabadidős fogyasztását megszokott környezetükben és lakóhelyükön. 

Tekintettel arra, hogy nincsenek részletes adatok a költések szerkezetéről és 
arról, mekkora a szabadidős fogyasztás részesedése a fennmaradó személyes 
fogyasztásból, gyakran szükség van arra, hogy becsléseket és pragmatikus 
előfeltételezéseket alkalmazzunk. Bár a szabadidős tevékenységek 
megoszlásának legnagyobb hányadára következtetni lehet az időgazdálkodásra 
vonatkozó, korábban megjelent tanulmányokból, nem volt mindig egyértelmű, 
hogy a szabadidős tevékenységek a megszokott környezetben vagy máshol 
játszódtak-e. Ezért a megszokott környezetben kimutatott szabadidős fogyasztási 
értékek inkább nagyságrendnek tekintendők, mint pontos statisztikai értékeknek. 
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A Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium által a turizmus és a 
szabadidő-ipar helyzetéről készített jelentés szerint az osztrákok 20,73 milliárd 
eurót költöttek szabadidős fogyasztásra lakóhelyükön 2002-ben. Az input/output 
multiplikátorokat alkalmazva, a közvetlen és közvetett hozzáadottérték-hatások 
17,93 milliárd eurót tettek ki. Otthoni szabadidős fogyasztásukon keresztül így az 
osztrákok 8,2%-kal járultak hozzá a gazdaság összes hozzáadott értékéhez. 

Már az otthoni, nem turisztikai szabadidős fogyasztásra és a turisztikai 
fogyasztásra fordított, belföldön megvalósuló költésekre vetett átfogó pillantás is 
elsőre egyértelművé teszi a turisztikai és a szabadidő-ipar figyelemre méltó 
nagyságát: 2002-ben a közvetlen és a közvetett hozzáadottérték-hatás 39,12 
milliárd eurót tett ki, azaz a turisztikai és a szabadidő-ipar összességében 18%-
kal járult hozzá Ausztria GDP-jéhez. 

A turizmus gazdaságra gyakorolt jelentős hatását bizonyítja az Oxfordi 
Gazdasági Előrejelző Intézet (Oxford Economic Forecasting) által a Turisztikai 
Világtanács (World Travel&Tourism Council — WTTC) megbízásából végzett 
kutatás eredménye is. Ennek legfontosabb mutatószámai azt tükrözik, hogy 
2003-ban a magyar turisztikai ipar közvetlen részesedését a teljes hazai 
össztermékből 5%-ra becsülték, míg a turizmus a turizmus gazdaságra gyakorolt 
közvetlen és közvetett hatásainak eredményeként a GDP 10,4%-t képviselhette. 
Ugyanez a kutatás 2003-ra 7,2%-os keresletnövekedést jósol a magyar turisztikai 
iparban, míg a GDP-hez történő hozzájárulásának növekedését 7,5%-ra becsüli, 
ígéretesnek látszik az az elkövetkező évtizedre szóló előrejelzés is, mely szerint 
2013-ra a magyar turizmus iránti kereslet 6,1%-os, a turisztikai ipar közvetlen 
hozzájárulása a GDP-hez 6,4%-os éves reálnövekedést fog elérni, míg a turizmus 
teljes gazdaságból való közvetlen és közvetett részesedése 12,9% körőli lesz 
(WTTC - Oxford Economic Forecasting, 2003). 

A fenti kutatás becsült adatai is érzékeltetik a magyar turizmusban rejlő 
gazdasági fejlődési lehetőséget, és rámutatnak arra, hogy a turizmus-
szatellitszámla mielőbbi hazai bevezetése ezt a folyamatot még követhetőbbé 
tehetné. 

A fejezet végén a magyar turizmusról jelenleg rendelkezésre álló 
statisztikák rövid áttekintésével ezt az állítást igyekeztünk alátámasztani: 

1) A turizmusból származó nemzetközi bevételeket és kiadásokat a Magyar 
Nemzeti Bank állítja össze a bankrendszer és a nem hitelintézeti 
átváltóhelyek alapján. 1999-ben az MNB módosította az adatok 
összeállításának módszertanát 1995-ig visszamenően. 2003. január l-jétől 
ismét változott a fizetésimérleg-statisztika, melynek keretében 
felülvizsgálták az idegenforgalomra vonatkozó sorokat is. Feltételezhető, 
hogy a fizetési mérleg idegenforgalom sora nem csak a turizmus 
teljesítményét mutatta. A jelenlegi módszer hátránya továbbá, hogy 
magyarország monetáris unióhoz való csatlakozásával a devizabevételek 
mérésére a korábbi formában már nem lesz lehetőség. A Központi 
Statisztikai Hivatal által 2003-ban elkezdett felmérései azonban nem csak 
a nemzetközi turizmusból származó bevételek és kiadások nagyságának a 
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jelenleginél pontosabb méréséhez szolgáltatnak információt, hanem a 
kereslet leglényegesebb jellemzőinek (tartózkodási idő, motiváció, 
szálláshely-kereslet, régiós kereslet, költésszerkezet stb.) megragadásával 
segítenek a folyamatok mögött meghúzódó okok feltárásában. 

2) A turisztikai statisztika másik forrása a KSH kereskedelmi 
szálláshelyekről készített havi jelentése, amely az ott regisztrált bel- és 
külföldi vendégéjszakák, vendégek számáról, a szállásdíj, vendéglátás 
bevételeiről ad információkat. 2002 végén bevezetésre került egy szállodai 
gyorsjelentés is, amely már a bázishónapot követő hónap 7-8. napján közli 
a legfontosabb forgalmi adatokat. Az adatgyűjtésbe valamennyi 4-5 
csillagos szállodát, valamint a 3 csillagos házak közül a 150 legnagyobb 
forgalmat lebonyolítót bevonta a KSH. Ezek az adatok megbízhatóak, 
ugyanakkor csak a kereskedelmi szálláshelyeken, illetve 
vendéglátóhelyeken realizálódott forgalmat mutatják be, ami a turisták 
költésénék csak egy részét képezik. 

3) Az adatgyűjtésből származó információkat jól kiegészíthetnék, 
finomíthatnák kutatási eredmények, azonban jelenleg elsősorban 
marketing központú felmérések, tanulmányok készülnek. 

Kutatásaink során arra a meggyőződésre jutottunk, hogy a szatellitszámla-
rendszer összeállítása szükségszerű Magyarországon is, mivel ez teszi lehetővé a 
turizmus makrogazdasági hatásainak meghatározása mellett az ágazat 
teljesítményének mérését, előrejelzések, gazdasági hatásvizsgálatok készítését. 
Felállításával az euró bevezetését követően is megbízható adatok nyerhetők majd 
az ágazat teljesítményéről. A gaydas'gi hat'sban a beutazó turizmus mellett igen 
komoly részt képvisel a lakosság belföldi turisztikai fogyasztása is, de nem 
hagyható figyelmen kívül a lakosság külföldi utazása során megvalósított 
fogyasztása sem. A KSH által készített turizmus szatellitszámla a turisztikai 
kereslet mindhárom típusának gazdasági hatásairól részletes információt tud 
majd adni. Ennek összeállításához nélkülözhetelen a turizmusban résztvevők 
szokásainak felmérése, a bevételek, a turisták motivációjának, költési 
szerkezetének meghatározása. A szerző hatodik fejezetben részletesen ismertetett 
felmérése is részben ezt a célt szolgálta, a kutatás a továbbiakban a turisták 
költési szokásaira koncentrálna. 

3. A turizmus és a regionális fejlődés stratégiai összefüggései két közép-
európai ország tapasztalatai alapján 
Ebben a fejezetben arra törekedtünk, hogy átfogó képet nyújtsunk az osztrák és a 
magyar turizmust meghatározó, országos- illetve regionális szinten jellemző 
trendekről, amelyek ismerete elengedhetetlen a szektor jövőbeli hatékony 
fejlesztéséhez. Az elemzés azokat az összefüggéseket kívánja feltárni, amelyek 
egyértelműen bizonyítják a turizmus lokális-, regionális- és nemzetgazdaságra 
gyakorolt komplex hatásmechanizmusát. 

A fejezet első részében vizsgáljuk a „rövid üdülés", mint a ma egyik 
legmeghatározóbb turisztikai kategória gazdasági következményeit, mivel ez az 
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aspektus kapcsolódik legszorosabban fő kutatási területünkhöz, a városi turizmus 
helyi- és regionális gazdaságra gyakorolt hatásainak elemzéséhez. 

A fejezet célja tézisünk azon elemének igazolása, hogy a gazdaságra 
gyakorolt hatása miatt a városi turizmust a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 
külön elemeként kellene kezelni, ebből következően fejlesztését a Nemzeti 
Fejlesztési Terven belül önállóan kezelni. Ez a sajátos szegmens tipikusan rövid 
tartózkodásokat jelent a kiválasztott célterületen, ahová külföldi és hazai turisták 
egyaránt jelentős számban érkezhetnek, ezért az ehhez kapcsolódó körültekintő 
tervezést és hálózatépítést rendkívül fontosnak tekinthetjük. Ezáltal a turisztikai 
vonzerővel rendelkező városokban egyidőben lehetne biztosítani a minőségi 
turizmus feltételeit és a helyi lakosság magas színvonalú életkörülményeit. 

A fejezet második része az osztrák és a magyar turizmus regionális fejlődési 
irányvonalait veti össze annak érdekében, hogy a hasonlóságok és különbségek 
összevetésével kidolgozhatóvá váljanak azok az „egyedi értékesítési ajánlatok", 
amelyek a magyar régiók turisztikai termékeinek versenyképességét fokozhatnák 
Közép-Európában. 

A fejezet végén megkíséreljük meghatározni azokat a jövőbeli turisztikai 
irányvonalakat, amelyek mindkét országot jellemezhetik az „új identitás" 
keresésében, az új „turisztikai termékcsomagok" kidolgozásában a 21. 
században. 

Ebben a fejezetben bemutatjuk a hosszabb ideig tartó utazások iránti 
keresleti csúcsok szezonális ritmusának meghatározása mellett a modern 
rekreációs irányzatokat. Igyekeztünk azt igazolni, hogy a rövid utazások - mint 
az egynapos, vagy a hétvégi kirándulások - iránti igényeknek is van ritmikus 
váltakozása. Ez mindkét országban a szálláslehetőségek biztosítása 
szempontjából nagyobb rugalmasságot igényel, valamint bizonyos régiók, főként 
az urbánus területek szálláskapacitásának kihasználtsági fokát ronthatja. 

Ausztriában a nyolcvanas évektől kezdve folyamatosan jósolták és várták 
az egynapos kirándulások és a rövid utazások számának erőteljes növekedését, 
beleértve a német turisták keresletének ugrásszerű emelkedését is (Zimmermann. 
1991). A KSH adatai alapján látható, hogy Magyarországon - bár egy évtizedes 
időeltolódással - nagyon hasonló helyzet állt elő. A magyar turizmus még 
jelenleg is súlyos bevételi hiánnyal küzd, ami abból az ellentmondásos 
helyzetből ered, hogy a vendégérkezések magas száma ellenére a vendégéjszakák 
száma viszonylag alacsony, és fajlagos költésük is kicsi. 

A turizmus üzletág szempontjából kiemelten figyelemre méltó a rövid 
szabadságok iránti kereslet megugrása, különösen, ha a hosszabb vakációk iránti 
igényekhez kapcsolódó kihasználtságot tekintjük. A rövid-, illetve a hosszabb 
időtartamú utazásokat ajánló turizmus közötti átfedés legtipikusabb jellemzőit az 
alábbiakban foglaljuk össze: 

- a felerősödött hétvégi forgalom, s az abból következő zaj- és a 
kipufogógáz szintjének emelkedése, ezzel egy időben a hosszabb ideig 
üdülők számára parkolóhely hiány keletkezése, 
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- a környezetkárosítás, amit a turisták okozhatnak, mivel az adott 
régióhoz nem fűzi őket különösebb identitásérzet, 

- az infrastrukturális hálózat túlterheltsége azokban a napokban, amikor a 
turistaforgalom - beleértve az átmeneti és a huzamosabb ideig ott 
tartózkodó turistákat is — eléri a csúcsot (az éttermek túlzsúfoltak, még 
az autópályákon is forgalmi dugók alakulnak ki, szemétszállítási 
problémák adódhatnak stb.), 

- bizonyos lokális gazdasági problémák, amelyeket a turisztikai 
csúcsidőszakok kiszolgálására létrehozott új infrastrukturális 
létesítmények hatalmas fenntartási költsége okozhat, beleértve azokat a 
hosszú időszakokat is, amikor ez a kiterjesztett infrastruktúra 
kihasználatlan marad, 

- a természeti környezet fokozott kiaknázása, átalakítása 
sportlétesítmények felállítása és egyéb építészeti célokból (például 
„második otthonok" építése), 

- egyes specifikus problémák, amelyek a „második otthonok" helyi 
ingatlanpiacra gyakorolt nyomására vezethetők vissza. 

A kilencvenes években a politikai rendszerváltással egyidőben a magyar 
gazdaságban ágazati és térbeli folyamatok is lezajlottak, amelyek jellegében más 
típusú és hatású térszerkezetet eredményeztek az országban. A korábbi ipari 
forradalmak erőforrásaira és technológiai bázisára építkező klasszikus gazdasági 
körzetek felbomlottak. A koncentrált gazdaságfejlesztési stratégiát követő 
országos településhálózat magában hordozta az erősen urbanizált és a leszakadó 
vidéki területek ellentmondásait (Enyedi, 1996). Emiatt a turisztikai vonzerők 
átstrukturálódása a rendszerváltást követően nehezen indult meg. Azonban 
gyökeres változást jelentett az, hogy Közép-Európa nyitott térré vált, s így e 
szempontból Magyarország elvesztette egyediségét. Ugyanakkor a határmelléki-
és a tranzitforgalom adatai - közel 40 millió látogató - az évtized nagy részében 
elfedték a mélyben rejlő problémákat, amelyek mára már egyértelműek és 
strukturális jellegűnek mondhatóak. A dolgozatban bemutatott kereskedelmi 
szálláshelyek kihasználtságát tükröző 2000. évi adatok szerint a Balaton és 
Budapest súlya meghatározó, s elmondhatjuk, hogy ez a helyzet még négy év 
múltán sem változott; a turizmusban korábban tapasztalt területi keresleti-kínálati 
egyensúlytalanság továbbra is fennáll. 

A regionális turizmus fejlesztése a turisztikai vonzerőkön alapszik. Ezek 
azonban ritkán követik a megyei közigazgatási határokat, így a turisztikai 
fejlesztési programokat a turisztikai kistérségek és termékcsoportok alapján 
állítják össze. Továbbá a turisztikai terméktípusok is képezhetnek önszerveződő 
turisztikai fejlesztési programokat, tereket. A fejlesztési téregységek alapja lehet 
egy-egy turisztikai termékcsoport dominanciája, amely meghatározza a 
fejlesztések irányait és a térség arculatát (Piskóti-Dankó Schupler-Büdy, 1997). 
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A dél-dunántúli turisztikai régió, amely történelmi korok, kultúrák, 
tájegységek és népek találkozóhelyeként, az ezekhez kapcsolódó vonzerők 
alapján az ország talán legszínesebb turisztikai kínálatával rendelkezik. A régió 
vonzerői közül nemzetközi jelentőségűnek minősíthetjük a sokszínű kultúrát és az 
ebből fakadó kulturális életet, valamint a régió borászatát. Országos jelentőségű 
kategóriáknak számítanak a történelmi helyszínek, a termál- és gyógyfürdők. 
Ezek az értékek nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai termékekké 
tehetők következetes és szakszerű fejlesztéssel, valamint színvonalas és komplex 
szolgáltatáscsomag kialakításával, amit az országos (Nemzeti Fejlesztési 
Tervben, Széchenyi-tervben) és a regionális programozásban (Dél-dunántúli 
Regionális Marketing Igazgatóság) prioritásként kezelnek. 

A régió turizmusának átfogó fejlesztése csak turisztikai központ(ok) 
kifejlesztésével képzelhető el. Egy tipikus turizmusközpontban például a látogató 
tapasztalatainak milyensége nemcsak az elsődleges attrakció vonzerején, hanem 
a kiegészítő szolgáltatások - pl. a szállodák, éttermek, üzletek és szállítóeszközök 
- minőségén és hatékonyságán is múlik. Mivel a tömörülés tagjai kölcsönösen 
függnek egymástól, az egyik jó teljesítménye a többiek üzletmenetét is fellendíti 
(Porter, 1999). Az egymást erősítő kiegészítő hatások legnyilvánvalóbb példáját 
figyelhetjük meg a kilencvenes évek közepétől Graz és Stájerország esetében, 
ahol egy új összehangolt turizmus politika eredményeként létrejött, a tartományi 
főváros és a tartomány által kínált sokrétű turisztikai termékcsomagkínálat és 
annak összehangolt értékesítése elősegítette a turizmus terén korábban kialakult 
területi asszimetria csökkenését. 

1992-ben, Stájerországban az új turizmus politika részeként megalkottak 
egy komplex turizmus törvényt, amelynek a tartományi adórendszer 
egységesítése mellett nagy vívmánya volt, hogy a stájer tartományi területeket 
turisztikai vonzerejük és az irántuk megnyilvánuló kereslet alapján kategorizálták 
fejlesztésük pontosabb tervezhetősége érdekében (2. ábra). 
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2. ábra: A stájer területek turisztikai szempontú kategorizálása az 1992-es stájer turizmustörvénv alapján 

Forrás: Statistik Austria, 2000. 



A kutatás során arra a meggyőződésre jutottunk, hogy a Dél-dunántúli 
Régió turisztikai vonzerőleltára és a turisztikai forgalom adatainak folyamatos 
feldolgozása alapján a stájer kategorizálási térképhez hasonló megszerkesztése 
jelentős előrelépést és segítséget jelentene a régió turizmusának következetes, 
hosszú távra szóló tervezéséhez. Kutatásunk további részében klaszter analízis 
segítségével megpróbáltuk elkészíteni ennek mintáját a dél-dunántúli 
kistérségekre vonatkozó, 2000-2003. évi KSH turisztikai adatok alapján, s ezzel 
módszertani segítséget nyújtani a régió szakemberei számára a turizmus 
fejlesztésének tervezéséhez. A kísérlet eredményét az alábbi térképek mutatják 
be (3.a-b. ábra): 

3.a. ábra: A dél-dunántúli kistérségek turisztikai kategorizálási térképe a klaszter 
analízis eredményei alapján (1. változat) 

Forrás: A szerző saját szerkesztése (Alkalmazott változók: a szálláskihasználtságra 
vonatkozó éves átlagok aggregált adatai, a rendelkezésre álló, ezer lakosra jutó szálláshely 
kapacitás, az egy főre esö vendégéjszaka átlaga.) 
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3.b. ábra: A dél-dunántúli kistérségek turisztikai kategorizálási térképe a 
klaszter analízis eredményei alapján (2. változat) 

Forrás: A szerző saját szerkesztése (Alkalmazott változók: a vendégérkezésekre 
vonatkozó éves átlagok aggregált adatai, a rendelkezésre álló, ezer lakosra jutó szálláshely 
kapacitás, az egy före eső vendégéjszaka átlaga.) 

Az első változat azt mutatja, hogy a Balaton déli partján fekvő három 
kistérség mellett két másik kistérség - a lengyeltóti és a siklósi - turisztikai 
teljesítménye kitűnik az átlagból, köszönhetően a fejlettebb turisztikai 
infrastruktúrájúknak (szálláshely száma/1000 lakos). Ez a tényező Pécs esetében 
alacsonyabb értéket mutat az elvártnál, ezért levonhatjuk azt a következtetést, 
hogy a város idegenforgalmi teljesítményét nagymértékben fokozhatná a 
rendelkezésre álló szálláshely kapacitás mennyiségi és minőségi emelése (az 
egyetlen olyan nagyváros, ahol nincs négy csillagos hotel). 
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A második változat eredménye arra mutat rá Pécs esetében, hogy itt 
kiemelkedő súlya van a három vizsgált változó közül a vendégérkezések 
számának. A városba érkező látogatók többsége azonban csak egy napot tölt el, 
vagy esetleg egy-két éjszakára vesz kereskedelmi szálláshelyet igénybe. A 
turizmusból eredő bevételek emelkedésére akkor lehetne biztosan számítani, ha 
az egy főre eső vendégéjszakák számát jelentősen sikerülne megnövelni. 

Az előbbi megállapításokat figyelembe véve, a klaszter analízissel végzett 
empirikus vizsgálat alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy az első térképet 
eredményező változatban használt tényezőknek jelentősebb szerepe van egy 
település idegenforgalmi teljesítményének alakulásában. Az elvégzett kísérlet 
eredményeként az első változó csoport alkalmazásával javasoljuk a turisztikai 
teljesítmény alakulását követő kistérségi klaszter alkotást, mint hatékony eszközt 
az idegenforgalmi és a területi, regionális fejlesztéssel, valamint az ahhoz 
kapcsolódó gazdasági tervezéssel foglalkozó szakemberek számára. 

A fejezet végén rövid áttekintést ad a dolgozat írója egy osztrák 
szakemberek által felépített és működtetett komplex hálózatról, a turizmus 
marketing információs rendszerről (TourMIS), amely a szektorra vonatkozóan 
folyamatosan friss adatokkal szolgál és könnyen hozzáférhető az összes érintett 
fél, önkormányzati vezetők, helyi turisztikai szakemberek, vállalkozók és a helyi 
lakosok számára egyaránt. A rendszer ismerteti, összehasonlítja és elemzi a 
hálózathoz csatlakozott városok turisztikai teljesítményét. Ezzel a bemutatással 
azt szeretnénk bebizonyítani, hogy milyen rendkívüli előnyökkel jár egy ilyen 
integrált adatbázis lokális, regionális, nemzeti és európai szinteket elemző 
használata. 

A dolgozat második részében a szerző szándéka szerint az olvasók 
figyelmét arra irányítja, hogy a 21. század elején egy közép-európai város és az 
azt környező régió regenerációjának egyik legjárhatóbb útja lehet a turisztikai 
célponttá történő fejlesztés. Ennek a régió egészére gyakorolt hatását már a 
dolgozat korábbi részében kihangsúlyoztuk, így a második részben a városra 
vonatkozóan mutatjuk be turizmus által nyújtott egyedülálló fejlesztési 
lehetőségeket a mai európai gazdasági környezetben. 

4. Az európai városi problémák értelmezése 

Ez a fejezet a jelenlegi európai városverseny sajátosságait kíséreli meg 
összefoglalni, és mérlegeli annak lehetőségét, hogy egy közép-európai város 
miként kapcsolódhat be sikeresen ebbe a versenybe. A sikeres, versenyképes 
városnak rendelkeznie kell: 

- a gazdasági tevékenységek széles tárházával a termelőipar és a 
szolgáltatások terén egyaránt, 

- képzett munkaerő-kínálattal, amely képes kielégíteni a mai tudásalapú 
iparágak igényeit, 
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- a beszállítók és a fogyasztók közötti hatékony kapcsolatrendszerrel, 
mind az oktatási intézmények, mind az állami- és a magánszektor 
tekintetében, 

- fizikai, társadalmi és kulturális értelemben vett kiemelkedő minőségű 
környezettel, amely képes a modern iparágak működéséhez szükséges 
munkaerőt odavonzani, 

- jó kommunikációs lehetőségekkel, mind a fizikai értelemben vett 
infrastruktúra, mind a helyhatóságok nyílt, támogató együttműködése 
szempontjából, 

- és a kommunikációra, az információcserére és a partnerekkel történő 
együttműködésre irányuló, az összes érdekelt fél részéről 
megnyilvánuló hajlandósággal. 

Összefoglalva, a sikeres városműködéshez egyfajta előrelátás és olyan 
sajátos képesség szükséges, amely mozgósítani tudja a köz-, a magán- és a 
lakossági szféra társadalmi, kulturális és politikai erőforrásait, hogy együtt 
létrehozzanak és bevezessenek egy hosszú távra szóló gazdaságfejlesztő 
stratégiát. Ez a komplex stratégia meggyőződésünk szerint Pécs esetében a városi 
turizmus fejlesztésére alapozható, mivel a város rendelkezik az ehhez szükséges 
összes adottsággal. 

Ebben a fejezetben a város-régió kapcsolatrendszerrel foglalkozó 
szakirodalom alapján összefoglaltuk az erre vonatkozó legfontosabb 
megállapításainkat. Ezek a következőek: 

A városok erősítik környező régiójukat, mivel 

- az állami- és magán tudományos intézetek területileg ott 
koncentrálódnak, 

- így a tudásbázis létrehozásának és transzferének élénk teret 
biztosítanak, 

- stratégiai jelentőségű üzleti és pénzügyi szolgáltatásokat kínálnak, 
- az összekötő erejük miatt értékesebb vállalkozásokat vonzanak, 
- kiemelten fizető álláslehetőségeket ajánlanak, megcélozva ezekkel a 

vidékről ingázó munkavállalókat is, 
- a kulturális-, szabadidős- és sport lehetőségek széles kínálatát tömörítik, 
- közlekedési csomópontok, 
- országos és nemzetközi jelentőségű arculattal rendelkeznek. 

A régiók abban támogatják a városokat, hogy biztosítják 

- a nagy jelentőségű gazdasági és infrastrukturális projektek 
kivitelezéséhez szükséges teret, 

- a városi és vidéki együttes lakásállomány által nyújtható szélesebb 
választékot, 
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- szakirányú kereskedelmi tapasztalatokkal és ajánlatokkal rendelkező 
urbánus központoknak a speciális igényekkel fellépő nagyobb létszámú 
vásárlóerőt, 

- szélesebb üzleti- és vállalati telephely választékot, 
- szélesebb munkaerő- és szakértelem bázist, 
- a vidéki kikapcsolódási, pihenési lehetőségeket. 

A fenti összefüggések rendszerezésével kívánjuk alátámasztani azt a 
korábban felállított hipotézisünket, hogy a turisztikai célponttá fejlesztett város 
miért tekinthető gazdasági fejlődés szempontjából a környező régió növekedési 
pólusának. 

Ezt követően a szerző a nélkülözhetetlen várospolitika, s az ehhez 
kapcsolódó szervezeti kapacitások megteremtésének gyakorlati kérdéseire 
összpontosít, amelyek együttesen biztosíthatják a városok számára a 
versenyképességet. Majd a városmarketing elmélet fejlődését (hangsúlyozottan 
turizmus központú megközelítésben) tekintjük át, mintegy bevezetésként a városi 
turizmus jelenlegi helyzetének elemzésébe. A szerző ezzel is érzékeltetni kívánta 
a téma fontossága iránti meggyőződését. A második rész Graz és Pécs városát 
összehasonlító esettanulmánnyal folytatódik, majd végül Pécs részvételi esélyeit 
taglalja az Európai Kulturális Főváros projektben, amely kivételes lehetőséget 
biztosíthatna a város és régiója gazdasági fellendüléséhez. 

5. A városi turizmus fejlesztésének dinamikája 

Ebben a fejezetben azt fejtjük ki, hogy napjainkban, bármely desztináció 
viszonylatában a turizmus ciklikus természete ugyanúgy felismerték, mint a 
késztermékek életciklus elvét. Ha a turisztikai életciklust megpróbáljuk 
számokkal kifejezni, akkor az eladott késztermékek mennyiségéhez hasonlóan 
mérni kell a látogatók számát. Másrészt, ez sokkal komplexebb kérdés, hiszen a 
turizmussal kapcsolatban nem egy kizárólagos termékről beszélünk, hanem 
számos termék és szolgáltatás együtteséről. 

Egyébként, a nyolcvanas évek elején Butler ismerte fel, hogy a fejlődés 
ciklikus természete a turizmusban is érvényesül, így ez az elv, a termék 
életciklus-elmélethez hasonlóan, alkalmas egy turisztikai desztináció és a 
környező régió fejlődésének ellenőrzésére. 

A látogatók számát, mint a turisztikai teljesítmény egyik alapadatát 
mennyiségi mutatónak kell tekintenünk, amelyről minőségi megközelítésben 
kaphatunk tisztább képet. Az egyes életciklus szakaszokban, a turisztikai 
célállomásra érkező turisták „minőségét", típusát értjük ez alatt. Ugyanis, egy 
település, fejlődése során egészen biztosan más-más látogatót vonz. Ez a 
folyamatos változás, keveredés egyértelműen nagy kihatással van a varos 
gazdaságára is. 

Amennyiben megkíséreljük azt összefoglalni, hogy milyen tényezők-
befolyásolják az életciklus dinamikáját, azt látjuk, hogy az ár viszi a 
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meghatározó szerepet. A többi tényező, mint a divat és az „önfelszámoló" hajlam 
mellett egyebek is (úgymint a kereslet-kínálat alapvető összefüggései, s az a 
közhelynek tűnő igazság, hogy a siker magával hozza a negatív és a pozitív 
hatásokat egyaránt) közrejátszanak a költség- és árviszonyok alakulásában, de az 
észlelt érték szempontjából, az árak határozzák meg leginkább egy város 
ciklusbeli helyzetét. 

A szerző véleménye szerint, meglehetősen komplex kérdés Pécs és Graz 
esetében annak meghatározása, hogy turisztikai desztinációként milyen pozíciót 
foglalnak el ezen az életciklus görbén. A korábbiakban egyiket sem tartották 
számon kifejezetten olyan városként, amelynek meglátogatását hazai és külföldi 
turisták egyaránt kihagyhatatlannak tartanának. Ezt figyelembe véve, felmerülhet 
a kérdés, hogy turisztikai szempontból beszélhetünk-e esetükben késői, vagy 
bármelyik másik életciklus fázisról. Tudjuk, hogy a kilencvenes évek elején Graz 
érzékelhetően gyors hanyatlásnak indult, mint turisztikai célpont. Pécs ugyan 
tartja korábbi pozícióját, mint „rövid tartózkodási" célpont, de jelentős fejlődést 
nem tud felmutatni. 

A kilencvenes évek közepén Grazban komoly, tudatos döntéseket hoztak a 
kedvezőtlen folyamat megfordítására. Ezeknek köszönhetően, a város most 
élvezi a „Graz 2003" projektben csúcspontját elérő fejlődési folyamat 
gyümölcsét. Az általános fejlesztésre irányuló erőfeszítések, és a befektetett 
jelentős tőke eredményeként a várost napjainkban a „turisztikai életciklus-görbe 
meredeken felfelé ívelő második szakaszába „helyezhetjük". Meglátásunk 
szerint, a grazi városvezetés tudatosan alkalmazza az életciklus-elvet, amikor az 
elért eredmények megőrzésére, valamint a fenntartható fejlődésre koncentrál az 
elkövetkező időszak stratégiájának megtervezésénél. 

A szerző véleménye az, hogy Pécs nem rendelkezik még ilyen 
tapasztalatokkal, a gondolkodás módot, a döntéshozó folyamatokat még nem a 
köz- és a magánszféra érdekeinek komplex egysége hatja át. Meggyőződésünk, 
hogya városvezetés a jövő tervezésénél a turizmust, mint komoly fejlesztési 
lehetőséget nem hagyhatja figyelmen kívül. Ehhez ajánljuk a „turizmus ciklikus 
természete" elv figyelembe vételét, és egy alapos, mindenre kiterjedő önértékelés 
elkészítését a tervezési folyamat elején. Egy ilyen értékelés elkészítésének 
elsődleges célja az, hogy képessé tegye a várost az emelkedés és a hanyatlás 
ciklikusságának „ördögi köréből" való kitörésre, felruházza a mindenkori 
helyzetét, a fejlődési gyorsaságát és irányát ellenőrző, valamint a legfontosabb 
mutatószámokat közvetítő eszközökkel. Az utóbbiakra vonatkozóan Manente és 
Celotto (2004) gyűjtöttek össze egy olyan szempontsort, amelynek használata a 
városi turizmus tervezésére és működtetésére rendkívül ajánlott. Alapvetően két 
index csoportot alakítottak ki, amelyek a kutatók által a desztináció értékelésére 
kidolgozott holisztikus diagnosztikai rendszer interaktív alapját képezték. Ennek 
a megközelítésnek a fő elemei a következők: 
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1. csoport - a desztinációt részletesen bemutató indikátorok: 

- a desztináció funkciói, 
- a desztináció turizmus tudatossága és annak evolúciója a keresleti 

oldalról tekintve, 
- az előbbi, a kínálat oldaláról nézve, 
- ugyanaz, a teljes turisztikai rendszerhez kapcsolódó mutatók szerint, 
- az életminőség, 
- a turisták tapasztalatainak minősége. 

2. csoport - a dinamikus elemzést elősegítő mutatók: 

- a társadalmi-gazdasági fejlődés minősége, 
- a turisztikai kínálat fejlődésének minősége, 
- a turizmus hatásai. 

6. Két testvérváros vendégkör felmérésének tapasztalatan a városi turizmus 
jövőbeli fejlesztésének szemszögéből 

A dolgozat második részének legfontosabb mondanivalóját ebben a fejezetben 
látható, a turizmus és a városi megújulás összefüggéseit bemutató 4. ábra 
tartalmazza, amelynek egymásra épülő elemei szándékunk szerint azt fejezik ki, 
hogy a városi turizmust nem csupán annak közvetlen hatásai, hanem az urbánus 
területek újjászületését elősegítő stratégiai fontossága miatt érdemes támogatni. 

Már régóta ismert és elfogadott az a tény, hogy a turizmus gazdasági, 
társadalmi és környezeti szempontból pozitív és negatív hatást egyaránt gyakorol 
a turistákat fogadó településekre (Beioley, S. et al. 1990). Azonban a 
közérdeklődés leginkább úgy tekint a turizmusra, mint a gazdasági fejlődés és 
megújulás lehetséges geijesztőjére. Az 1970-es években ezt a lehetőséget 
elsősorban a vidéki területeknek tulajdonították (Duffield, B.S. et al. 1981), majd 
az 1980-as évekre az urbánus térségek ilyen irányú potenciálja jelentősen 
megnövekedett (pl.: Vaughan, D. R. 1985, 1986). A későbbiekben olyan 
vélemény is kialakult, hogy a turizmus szerepet kaphat a városi regenerációs 
folyamatokban (Coliinge, M. 1989). Ez azt jelenti, hogy a turizmus nemcsak 
közvetlen hatása miatt jogosult a promócióra, hanem a tágabb értelemben vett 
városi megújulást célzó stratégiákra gyakorolt befolyása következtében is (lásd: 
4. ábra) A teljes hozadékát pedig több tényező együttes hatása alakítja: az iparág 
helyi mérete/súlya, az odavonzott turisták száma, az általuk helyileg generált 
jövedelem és az újonnan létrehozott munkahelyek száma, a térség/település 
fizikai értelemben vett átalakulása. Mindezekhez társul még bizonyos marketing-
erőfeszítések hozzáadásával egy pozitív városimázs kialakítása. 
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4. ábra: A turizmus és a város újjászületése 

Forrás: A szerző saját szerkesztése Law (1989) alapián 



Bár - hosszú távon - a turizmus munkahelyeket teremt, és 
magánbefektetőket vonz, az, hogy az induláskor infrastrukturális és a környezet 
javítását célzó beruházási munkálatokra van szükség, egyben azt is jelenti, hogy 
az állami szektor kulcsszerepet kell vállaljon egy ilyen, fent említett stratégia 
bevezetésében. 

így jogosan felmerülhet a következő kérdés: Mennyiben reálisak a 
turizmussal szemben támasztott elvárások arra vonatkozóan, hogy a városi 
megújulási folyamat „katalizátorává" váljon, kiváltképp az EU-hoz 2004-ben 
frissen csatlakozott, a gazdasági átalakulás gondjaival még mindig küszködő, 
közép-kelet európai régiók esetében? 

Ebben a térségben a városok zöme iparosodott jellegű volt, ahol a 
turizmusnak egyáltalán nem volt hagyománya. Számos magyar város is - köztük 
Pécs - az elmúlt több mint egy évtizedben jelentős gazdasági hanyatlással 
szembesült, mivel többé nem támaszkodhattak sem a korábban már megszokott 
és jól bevált kulcsiparágagra - ilyen volt Pécsett a bányászat -, sem a korábbi 
regionális vezető szerepből fakadó előnyökre. Ez utóbbi szempontból is Pécs 
hátrányos helyzetbe került a Dél-dunántúli Régióban zajló városversenyben. 
Ebből következően, Pécs és a hozzá hasonló helyzetben levő városok számára 
elkerülhetetlen, hogy újra pozícionálják magukat a „ városértékesítési piacon ", 
és megtalálják azt az egyedi és megkülönböztető „városterméket", amelyek 
sikeresen odavonzzák majd a vállalkozókat és az egyéni érdeklődőket is. 

Általában, a városok versenyképességük megőrzéséhez - a korszerű 
technológiát alkalmazó termelőtevékenységek mellett - kísérletet kell tegyenek 
olyan, egyértelműen fogyasztáson alapuló szektor fejlesztésére is mint a 
turizmus, a hozzá kapcsolódó szabadidős és kulturális funkciókat is beleértve. 
Mindkét kategórián belül megtalálhatjuk azokat a lehetőségeket, amelyek 
biztosan előtérbe hozzák a lokális komparatív előnyöket. Képes erre a városi 
turizmus Pécsett és a többi magyar - hasonló helyzetben levő és hasonló 
adottságokkal rendelkező - városban? 

Ahhoz, hogy a turizmus általános gazdaságélénkítő szerepe lokálisan 
érvényesülhessen, szükséges a keresleti piac igényeinek folyamatos követése, 
felmérése és elemzése, hogy az új évezred elején végre hatékony tervezésre és 
cselekvési program összeállítására kerülhessen sor. Sikerre a jövőben az a 
turizmus számíthat, amely messzemenően kielégíti a turista sokrétű igényeit, 
hasznot hoz a helyi vállalkozóknak, előnyöket jelent a lakosságnak, és óvja a 
természeti és épített környezetet. 

Egy ilyen hatékonyan működő városi turizmus kiépítésének elősegítése 
érdekében végeztünk 2000 nyarán egy felmérést, amely részben a Pécsre látogató 
turistákat kérdezte ki a városban tartózkodásuk tapasztalatairól, másrészt a helyi 
lakosság véleményét kérte ki arról, hogy látják városuk versenyhelyzetét a 
szabadidős és üzleti turizmus vonatkozásában néhány más magyar „versenytárs" 
várossal összehasonlítva. A felmérés első részét - a pécsivel nagyjából azonos 
időpontban - Grazban is lefolytattuk, azzal a céllal, hogy a városi turizmusban 
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sikereket elérő második legnagyobb ausztriai város, tartományi székhely 
vendégkörét is megvizsgáljuk, s a hasonlóságokat, különbségeket összevetve a 
hazaival megállapíthassuk, hogy mely pontokon találhatunk adaptálható 
módszereket, eljárásokat, melyek az itthoni körülmények között sikerrel 
bíztathatnak. 

Miért Grazra esett a választás, hogy a városi turizmusban elért 
eredményeinek adaptálhatóságát elemezzük? Mindkét város természeti-, épített 
és kulturális környezete alapjaiban hasonló, s így, adottságaikat tekintve, a 
turisták fogadására rendkívül alkalmasak. Pécsett azonban - Grazhoz képest -
számottevő lemaradás tapasztalható az idegenforgalmi infrastruktúra fejlettsége 
terén, és a nemzetközi hírű kulturális, tudományos és az üzleti jellegű 
rendezvényekkel bővített kínálat is gyengébb. Ahhoz, hogy a grazi ötletek 
könnyebben átvehetővé váljanak, segítséget nyújt a két város közötti - immár 
több mint 10 éve fennálló - testvérvárosi kapcsolat, amely az együttműködéshez 
kommunikációs csatornát biztosít, elsősorban kulturális és oktatási területen, s 
reményeink szerint a jövőben egyre intenzívebben a gazdasági szférában is. 

A felmérőlapok segítségével begyűjtött információk egyaránt szolgálhatják 
mindkét város általános és idegenforgalmi marketingjének pontosabb 
orientálását, valamint az eredmények elemzésére támaszkodva a városok, s 
elsősorban Pécs környezeti, ellátási, információs és szolgáltatási hátterének 
célirányos fejlesztését, 

A kérdőíves felmérés Pécsett 2000. július 26. és október 29. között zajlott, 
Grazban, pedig egy kicsit később, augusztus 31-én indult, és ugyancsak október 
végén zárult. A Pécsett beérkezett felmérőlapok száma igazolja, hogy a városi 
idegenforgalmi főidény nem kötődik kifejezetten a nyári hónapokhoz, hanem 
magába foglalja a kora őszi időszakot is. 

A megkérdezettek pécsi illetve grazi tartózkodásának kategóriába sorolása 
egy ponton megegyezett; mindkét helyen a vendégek többsége (Graz: 67%, Pécs: 
47%) rövid üdülés céljából töltött el a városban néhány napot. Felmérésünk 
adatai szerint mindkét városba a rövid látogatásra érkező turisták elsősorban 
városnézés céljából jöttek (Graz: 57%, Pécs: 47%), de jelentős motívumként 
szerepel mindkét helyen a rokonok vagy ismerősök meglátogatása, illetve a 
város kulturális eseményein való részvétel. 
Felmérésünkben a válaszadó turisták 1—5-ig tetjedő skálán értékelték grazi, 
illetve pécsi tartózkodásukat általában (5. ábra). Ez az eredmény mindkét 
városban átlagosan 4 egész körüli. Azonban sokkal nagyobb szóródást 
tapasztalhattunk a válaszadó turisták véleményében a felmérő lapunkban 
megadott 12 szempont szerint. Ezek a következők voltak: az ételek és az italok 
minősége, a vásárlási lehetőségek, a helyi lakosság barátságos viszonyulása, a 
város egyéni arculata, a város fekvése, a város megközelíthetősége, a turisták 
életét kellemessé/könnyebbé tevő dolgok elérhetősége, vonzó árszínvonal, a 
kulturális lehetőségek, a város légköre, a szórakozási lehetőségek, valamint a 
szálláshelyek minősége és választéka. 
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5. ábra: A városok értékelése a felmérőlapon megadott 12 szempont szerint a turisták 
véleménye alapján, nemzetiség szerinti bontásban (2000-ben) 

Pécs Graz 
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A felmérésnek ez a része arra kérdezett rá, hogy a turisták a vizsgált 
időszakban hogyan értékelték Pécset, illetve Grazot a megadott szempontok 
alapján, 1-5-ig teijedő érdemjegyekkel, ahol az „1" azt jelentette, hogy a város 
„egyáltalán semmit sem ajánl" számukra, míg az „5" a maximumot jelentette. Az 
egyes szempontok értékelésének átlaga Graz esetében mindenütt 4,0 feletti, 
kivéve a város által kínált árszínvonal megítélését, amely jóval szigorúbb a 
többinél, mindössze 3,4 pont. Pécs esetében a szálláshelyek, a szórakozási 
lehetőségek, a turisták életét kellemessé, könnyebbé tevő dolgok elérhetősége, 
valamint a város megközelíthetősége maradt az átlagpontszámok alapján 4,0 
alatti. Érdekes egybeesés, hogy Pécsett sem találták az árszínvonalat vonzónak, 
sem a külföldi, sem az odalátogató hazai turisták. 

A pécsi adatok feldolgozása során használt faktor analízis megerősítette az 
átlagpontszámok alapján kialakult képet, mivel kimutatta, hogy az egyes 
vélemények a város által kínált szálláshelyek minősége és választéka, a vonzó 
árszínvonal, s legintenzívebben a város megközelíthetősége tekintetében 
szóródtak. Az elemzésben összeállított mátrix az egyes változók közötti 
kapcsolat szorosságát mutatja be, azt, hogy gyenge vagy erős a köztük levő 
kapcsolat a korrelációs együtthatók alapján. így egyértelműen látszik, hogy Pécs 
város légköre és egyéni arculata között szoros összefüggés van, amihez 
kapcsolódik még a város fekvése is. Ez a három tényező mutatkozott döntő 
fontosságúnak a turisták úti cél választásánál, Pécsre jövetelüket megelőzően. 

A város légkörét és egyéni arculatát a Pécsre látogató, a külföldiek között 
legjelentősebb szegmenst alkotó német vendégek is nagyon pozitívan értékelték. 
Véleményüket, igényeiket a városi turizmus tervezésével foglalkozó 
szakemberek szükségszerű, hogy fokozott figyelemmel kísérjék, nemcsak 
számbeli fölényük, hanem a mindkét város értékelésénél megmutatkozó, a 
hazainál is kritikusabb szemléletmódjuk miatt. Az ő értékelésük szerint Graz 
egyértelmű versenyelőnnyel rendelkezik Pécshez viszonyítva a városi turizmust 
elősegítő és szolgáló infrastrukturális háttér, valamint a vásárlási lehetőségek 
szempontjából. Az utóbbi elmarasztaló kritikája intő jel lehet a várostervezők 
számára, hogy az elmúlt évek külvárosi bevásárlóközpontok építésére 
koncentráló fejlesztései után hasznosnak bizonyulna „visszafordulni" a 
belvárosba, és ott - lehetőleg helyi önkormányzati-, esetleg állami célirányos 
pénzügyi támogatással - a régi, patinás üzletek nyereséges működtetését kellene 
elősegíteni. A grazi városi önkormányzat speciális projektje jó példa erre, amely 
középpontba helyezi a belvárosi üzletek tulajdonosainak, illetve bérlőinek 
vállalkozói érdekeit, segítve őket minél több vásárló, köztük a külföldi és a hazai 
turisták megnyerésében, ezzel egyidejűleg ösztönzi a kereskedőket a 
felbecsülhetetlen értékű belvárosi épített környezet ápolására, fenntartható 
léptékű fejlesztésére. 

A pécsi adatokat értékelő faktor analízis alapján megállapíthatjuk, hogy a 
városba látogató turisták tudatában erősen kötődik egymáshoz a szálláshelyek 
minősége/választéka és a szórakozási lehetőségek színvonala, a vásárlási 
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lehetőségek, valamint az ételek és az italok minősége, ami a városi infrastruktúra 
turista vonzerőként betöltött szerepére utal. 

Felmérésünk második nagy kérdéscsoportja azt vizsgálta, hogy a pécsi-
illetve grazi városlátogatásra vonatkozóan melyek voltak a turisták részére 
leglényegesebb megfontolások a célállomás kiválasztásakor. A felsorolt 20 állítás 
mindegyikével kapcsolatban kértük véleményüket, hogy azok „teljesen" 
„többnyire", „egy kicsit", avagy „egyáltalán nem" vonatkoztak rájuk. Az 
összesítő diagramok bemutatják nemzeti bontásban, hogy az egyes motivációs 
elemeket milyen arányban érezték „teljesen" magukénak a két városban választ 
adó turisták. 

A 6. ábra két oldalának összevetése során számos hasonlóságot láthatunk 
abból a szempontból, hogy mind Pécsett, mind Grazban milyen döntéselősegítő 
motívumot láttak legfontosabbnak a városba érkező turisták. Véleményük nyolc 
esetben megegyezett, ezek sorrendben (tekintet nélkül a választások pontos 
számadataira) a következők: 

- pihenés és kikapcsolódás, 
- kényelem és kényeztetés, 
- kulturális események és látnivalók, 
- változás a megszokott körülményekhez képest, 
- teljesen felszabadult és könnyed érzés, 
- a helyi lakosok életmódja iránti érdeklődés, 
- biztonságérzet, 
- a jó ételek és italok fogyasztásának lehetősége. 

Ez utóbbi nagy hangsúlyt kapott mindkét városban a belföldi és a német 
turisták választásában is, mindemellett látható határozott igényük a pihenést, 
kényelmet és biztonságérzetet is adó városi tartózkodásra. Ez az eredmény 
ismételten rámutat arra, hogy egy város turistákra gyakorolt vonzerejét mennyire 
meghatározzák az infrastrukturális adottságok (megfelelő szálláshelykínálat, 
éttermi választék, közbiztonság). 

A kulturális események és látnivalók biztosítása olyan városi prioritás, 
amelyet a szakemberek a városi turizmus marketingtervezésénél nem hagyhatnak 
figyelmen kívül, mint lehetséges vonzerőforrást. Felmérésünk adatai is ezt 
tükrözik, mivel Pécsett és Grazban is a válaszadó hazai és külföldi (elsősorban 
német) turisták jelentős része fontosnak tartotta a desztináció választáskor, hogy 
városlátogatásuk során kulturális események és látnivalók közül válogathatnak. 
Ebben az irányban fejlesztettek ki a grazi városi turizmus szakemberei egy átfogó 
projektet, amely azt a célt tűzte ki, hogy Grazot 2003-ra Európa kulturális 
fővárosává fejlesztették. A „Kulturstadt 2003" nem egyszeri programcsomagot 
ajánlott a megjelölt évre, hanem - egy folyamatos és tudatos városimázs-alakító 
munka eredményeként - a várost Salzburghoz hasonló színvonalú kulturális 
központtá akarta fejleszteni, illetve fesztiválváros rangjára emelni. 
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6. ábra: Az utazásra vonatkozó leglényegesebb döntési motivációk, nemzetiség szerinti 
hnntáshan f20fíD-hpní 
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A következőekben felsorolt projektek ragyogóan szemléltetik azt a komplex 
törekvést, amellyel Graz vezetői a különböző területek szakembereivel 
együttműködve a stájer főváros más osztrák turisztikai szempontból versenytárs 
városhoz viszonyított pozícióját kívánják erősíteni. Az „Okostadt 2000" 1991-
ben indult program integrált módon, számos környezeti problémát figyelembe 
véve próbált egy egységes helyi, környezeti politikát meghatározni Graz város 
számára az ezredfordulóig bezárólag. A program sikereként könyvelhető el, hogy 
Graz mára egy folyamatosan formálódó és gazdagodó imázsrendszer részeként -
nagyvárosokra egyáltalán nem jellemző módon - a „tiszta víz" városává is vált. 
Teljesen más irányban ugyan, mégis új színnel gazdagítja a Grazról kialakult 
képet az az ezredfordulón folytatott komplex képzési program, amely az emberi 
jogok, a demokrácia és a jog szerepére kívánja irányítani az érdeklődők 
figyelmét. A projekt stratégiai célkitűzése Grazot az „Emberi Jogok Városa" 
rangjára emelni, elsőként Európában. Ez a cím azért is fontos megkülönböztető 
jeggyel gazdagítja majd a várost, mivel földrajzi helyzetéből eredően kapuként 
szolgál Délkelet-Európa felé, s így elősegítheti ennek a régiónak Európához 
történő felzárkózását politikai és gazdasági értelemben egyaránt. 

A felsorolt példák jelzik, hogy a várostermék összetettségéből eredően 
milyen sok lehetőség van az arculatformálásra, ami elősegíti sikeres értékesítését 
a fogyasztók (akár turisták, akár helyi lakosok) számára. A „hagyományos" 
termékek esetében - marketingfelfogás szerint - az imázs a legtöbb vásárlói 
döntésben főszerepet játszik, és szorosan kapcsolódik a termék által képviselt 
értékhez. Ez készteti a vásárlókat arra, hogy egy „márkanevet" (terméket) 
előnyben részesítsenek a többihez viszonyítva. Meglátásunk szerint ugyanez 
érvényesül a komplex várostermék értékesítésekor is; a fogyasztó (turista, heivi 
lakos, befektető) terméket, márkát választ, s ott, ahol a jó közérzetet, 
megelégedettséget adó minőséget, értéket talál („feel good" quality). Ha az üzleti 
környezet elemzése - esetünkben a vizsgált két város versenyhelyzete a városi 
turizmus piacán - azt mutatja, hogy nincs fenntartható versenyelőnyük a többi 
hazai versenytárshoz viszonyítva, akkor szükségessé válik új marketingstratégiai 
cél kitűzése, és új termékek (márkák) létrehozása. Grazban a város értékesítésére 
irányuló marketingtervezés során folyamatosan figyelik, értékelik 
versenyhelyzetüket, a fogyasztói igényeket, és ennek alapján módosítják, 
finomítják marketingterveiket. Ha szükséges, a versenytársakétól különböző, új 
terméket (márkát) teremtenek (branding), és megkeresik annak egyedi 
értékesítési lehetőségét, a várostermék eladhatóságának fokozása érdekében 
(Marconi, J. 1999). 

A fejezetben leítak igazolják annak a tudatos várospolitikának sikerét, 
amely 1995-ben megfogalmazta a grazi gazdaságfejlesztési stratégiát, s annak 
szerves részeként a város turizmusának fejlesztési irányelveit. Ez utóbbiak 
megvalósítására jött létre egy új hálózati rendszer „Graz Tourismus" néven, 
ugyancsak 1995-ben, amely egyesítette az intézményi erőfeszítéseket a városi 
turizmus ugrásszerű fejlesztésére irányuló projektek létrehozása érdekében. Ez az 
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új intézményi hálózat piachatékony, és a fogadóturizmusból adódó alapvető 
feladatrendszer teljesítését szolgálja. 

Graz városi turizmusért felelős intézményrendszerének stratégiai 
fontosságú eleme a városháza hivatali kereteiben működő Gazdaság- és 
Turizmus Fejlesztési Osztály, mely 

- összekötő kapocs a közhivatali elvárások és az üzleti érdekek között, 
- koordináló egység, és egyben a trend-alakító projektek 

kezdeményezője, 
- partnerként közreműködik az állami pénzügyi támogatásokhoz fűződő 

ügyek lebonyolításában, 
- tevékenységével elősegíti a város komplex gazdasági fejlődését. 

Egy város pozícionálása akkor eredményes, ha rendelkezik stratégiailag 
megtervezett és következetesen végrehajtott programcsomaggal. Ennek a 
folyamatnak Grazban nélkülözhetetlen eleme a város gazdasági és turizmus 
fejlesztési terveinek minél szélesebb körű bemutatása, és az érdekeltek cselekvési 
programokba történő bevonása. 

A grazi példák meglátásunk szerint azért ígéretesek és sikerrel biztatnak a 
várostermék-értékesítés szempontjából, mert bizonyítják a profitorientált 
gazdasági szervezetek marketinggyakorlatának adaptálhatóságát. 

7. Az európai kulturális főváros cím, mint Pécs város gazdasági 
megújulásának lehetséges eszköze 

Ez a fejezet egy korábbi ipari város (Pécs) és régiójának lehetséges 
„újjáteremtését" vizsgálja, párhuzamba állítva a 2003-ban Európa Kulturális 
Fővárosává választott Graz (Pécs testvérvárosa) fejlődésével. 

Az Európa Kulturális Fővárosa projekt nagyszabású eseménynek minősül, 
ezért kiemelt gondossággal kell kezelni, mivel már a város pályázati szándékáról 
szóló hírek is, nagy várakozásokat teremtettek, és a közfigyelem közvetlenül a 
városra és vezetésére terelődött. 

Habár a projekt 20 évre tekint vissza, mégis csak egy nemrég elvégzett 
kisebb kutatás eredményeként nyerhetünk alaposabb betekintést, a komoly 
előkészületeket igénylő esemény pénzügyi hátterébe is (mind a kezdeti 
ráfordítások, mind a későbbi költségvetési bevételek tekintetében). 

Wiesenhofer és Schwarz (2001) kutatásai a „mega" esemény tervezési és 
lebonyolítási folyamatára, valamint a helyi turizmusra gyakorolt hatásaira 
irányultak - és kiterjedtek valamennyi résztvevő város záró beszámolójára is az 
eseménnyel kapcsolatban. Tanulmányuk a szervezés, a marketing és a turizmus 
témakörökre koncentrált, amelyben a szerzők sajátos szempontrendszert 
állítottak fel ahhoz, hogy végkövetkeztetésekre jussanak. 

Az 1985-2000 közötti időszakban 24 város kapta meg az Európai Kulturális 
Főváros címet (az ezredforduló miatt ilyen magas ez a szám). A kutatók a 
kérdőíveket az érintett városok mindegyikébe eljuttatták, lehetőség szerint minél 
több magánszemélyhez és szervezetekhez egyaránt. Végül 18 helyről kaptak 
választ, melyek áttekintésével tömören összefoglalhatjuk a fő ismérveket. 
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A kérdések arra kerestek váiaszt, hogy miért vágytak a városok a cím 
elnyerésére. A motivációs sorrend hamar egyértelművé vált: az első helyre került 
a város kulturális összképének javítására irányuló elvárás, a második lett az a 
felismerés, miszerint így a város nemzetközi ismertsége erősödhetne (hozzátéve 
még azt is, hogy a siker elősegítené a pán-európai kapcsolatok és a hálózatépítés 
fejlődését). Harmadikként merült fel az a gondolat, hogy a jelöltség a helyi 
infrastruktúrában lökésszerű javulást hozna (itt nem vizsgálták az ehhez 
szükséges pénzalapok eredetét). Az elavult létesítmények rendbetétele, és újak 
megteremtése kiemelkedő szempontként szerepelt. Világosan látható volt, hogy 
az anyagi szempontok játszottak döntő szerepet - a felszínen ugyan mindenki fő 
szerepet tulajdonított a kultúrának, de egyben soha vissza nem térő, kiemelt 
alkalomnak tekintették az eseménysorozatot az épített környezet fejlesztésére. A 
legjobb példa erre az 1990-es Európai Kulturális Főváros Glasgow, ahol az 
infrastruktúra teljes átalakuláson ment keresztül. 

Minden esetben egy meghatározott időszak telik el attól a pillanattól, mikor 
Európai Kulturális Főváros jelöltté válik egy város, addig az időpontig, míg 
valójában el is nyeri a címet. Korábban, mikor az esemény még kisebb 
jelentőséggel bírt, ez egy kétéves időtartam volt, ám erre manapság az Európai 
Unió minimum 4 évet ajánl. Graz - mely 2003-ban birtokolta a címet - öt éves 
felkészülési időszakkal dolgozott. 

A harmadik kérdésre kapott válaszokból kiderült, hogy a projekthez 
szükséges pénzalapok képzése kényes területnek minősül, és problémát okozhat, 
hogy ha nem látjuk át teljesen a felmerülő igényeket. Az eddigi példák 
bizonyítják, hogy minden esetben a helyi önkormányzat biztosította a 
pénzeszközök legnagyobb részét, átlagosan 41%-át, 33%-a pedig központi 
forrásból érkezett. Az Európai Unió hozzájárulása csupán 2%, és körülbelül 15% 
érkezik magán forrásból - magánszemélyektől vagy cégektől, melyek támogatják 
az egész eseményt, vagy annak egy részét - míg a jegyek eladásából származó 
bevételek 7%-ot tesznek ki. A 2000. évi 9 Európai Kulturális Főváros átlag 
költségvetése 26 millió Euró volt. 

A szervezési és marketing funkciókat a különböző városokban eltérően 
kezelték. Ezekre vonatkozóan néhányan az állami szerepvállalást kértek, míg 
mások mindent maguk intéztek. (Graz létrehozott egy céget Graz 2003 GmbH 
néven). A marketingeljárás mindehol hasonlóan alakult, mivel mindenütt úgy 
értelmezték, hogy ez kulcsfontosságú eleme az egész Európai Kulturális Főváros 
folyamatnak. A legtöbben ezt „házon belül" végezték, míg mások marketing 
ügynökségnek adtak megbízást. Nem meglepő, hogy eltérő eredményeket kaptak, 
mivel a témához fűződő tapasztalatok szintén különbözőek, és mivei nem 
könnyű feladat részletekbe menően elemezni és közvetíteni a város céljait 
tükröző nagyra törő, művészi és kulturális koncepciót egy ügynökség felé. 

Wiesenhofer és Schwarz (2001) vizsgálta az Európai Kulturális Főváros 
projekthez szükséges pénzügyi feltételeket, ugyanígy a különböző marketing, 
reklám és promóciós törekvéseket is. 2000-ben átlagosan ezek a költségvetés 11, 
66 %-t emésztették fel, habár értelmetlen ezt a számot a teljes költségvetéshez 
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mérni (26m euro), mivel a kilenc városban követett gyakorlat szélsőségesen 
eltérő voit. A két véglet: Firenze a költségvetésének 3%-át, míg Stockholm 23%-
t költötte ezekre a célokra. Ez bizonytalanságot mutat a beruházás értékével 
kapcsolatban - melyről egyedül az eredmény tanulmányozásával győződhetünk 
meg. 

A vizsgálat további tárgya a programba kerülő események választéka, 
valamint az események végső kiválasztását befolyásoló szempontok voltak. 
Amennyiben az Európai Kulturális Főváros projekt egyetlen témát képviselt 
abban az évben, akkor fel lehetett tenni a kérdést, hogy vajon igazodott-e az 
átfogó koncepcióhoz, és akkor a további kérdések vonatkozhattak már az 
események minőségére és lebonyolítási költségeire. Egyébként, számos város 
szívesebben ajánlotta az események szélesebb körét ahelyett, hogy egy témára 
koncentrált volna. 

Mivel hatalmas befektetésről van szó, a városlakók joggal kérdezhetik, 
hogy a későbbiekben milyen anyagi haszna lesz ebből a városnak (nem csupán a 
presztízs érdekli őket). A haszon mérhetővé tétele nehéz kérdés, ám az egyik fő 
mérőszám lehet a városba látogatók száma, és különösen az általuk ott töltött 
vendégéjszakák mennyisége. Egyértelmű, hogy a város az év folyamán eltöltött 
éjszakák számában növekedésre számít, ami körülbelül 10-15%-ot jelent egy 
átlagos évben. A későbbiekben az előrejelzések mégis alacsonyabb értékeket 
jeleztek, és 2000-ben a 9 Európai Kulturális Főváros valóban kevesebbet 
teljesített. Mégis, sokkal fontosabb kérdés ebben a vonatkozásban a tartós hatás. 
Az átlagos tapasztalat szerint, ha hanyatlás mutatkozik egy korábbi szinthez 
viszonyítva, az így elért bármilyen növekedés sikerként könyvelhető el. Két (de 
még inkább 3 vagy 4) év után egy újabb értékelés szükséges ahhoz, hogy tiszta 
képet kapjunk a helyzetről, és ugyancsak szükséges, hogy minden kérdést 
egyediként kezeljünk. Például, mind Glasgow, mind Thessaloniki 80%-os 
növekedést mutatott a náluk eltöltött vendégéjszakák tekintetében az Európai 
Kulturális Főváros cím birtoklásának évében, azonban egyikük sem volt 
korábban kiemelt turistalátványosság, így egy alacsony bázispontról indultak. 

Még egy említésre méltó, utolsó kérdés ebben a vonatkozásban az Európai 
Kulturális Főváros projekt menedzsmentje és a kereskedelmi turisztikai szervek 
közötti elkerülhetetlen együttműködés egyre javuló színvonala. Ez bármelyik 
Európai Kulturális Főváros sikerének előfeltétele, és jó előjelnek tekinthetjük, 
hogy a megkérdezettek több mint fele válaszolt a „jó" vagy „nagyon jó" 
minősítéssel a vonatkozó kérdésekre. Kiváltképp jól alakult a célok 
közmegbecsülése, és a turisztika fontosságának elismertsége. 

A piacok céibavétele szempontjából egyértelmű, hogy az Európai Kulturális 
Főváros sikere igazán attól függ, hogy mennyire sikerül meggyőzni a helyi 
lakosokat arról, hogy támogassák, és vegyenek részt a tervezett 
tevékenységekben. Kismértékű támogatásukkal, vagy annak hiányában kevés 
érhető el, ezért az elsőszámú célpiacnak a helyi lakosokat kell tekintenünk, mind 
önkormányzati, mind regionális szinten. Az e téren elért siker eredményezheti a 
kulturális „merítési terület" kiteijesztését, azaz a helyi lakosság új rétegeinek 
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bevonásával járó előnyöket. Ez olyan tényező, mely arról győzi meg a városokat, 
hogy kevésbé igényes programokat kínáljanak, és messzemenőkig népszerűsítsék 
ezeket, nehogy az a vád élje őket, hogy csak „ezoterikus", kifinomult ízlésre 
valló programokat rendeznek, kimondottan a kulturális elit számára. Sok olyan 
esemény megrendezésére (utcai előadások, „son et lumiere" bemutatók) 
kerülhetne sor, amelyek ingyenesek lennének a nagyközönség számára. A 
helyiek bevonását a üzleti szférára is ki kell teijeszteni, az eredményes 
együttműködés, továbbá, a pénzügyi alapok gyarapodásának reményében. Végül, 
megállapíthatjuk, hogy bármely város természetes igénye az, hogy ne kizárólag a 
helyieket, illetve a régióban lakókat vonzza, hanem messzebbről érkező hazai és 
külföldi látogatókat is. Az elvárások szerint, az Európai Kulturális Főváros 
programok során számos turista érkezések száma kiugróan megnő. Ebből a 
szempontból a 2000. év eredményei gyengének és a küldőpiacok végeseknek 
bizonyultak, mivel akkor sok volt a címet viselő város. 

Az ország Európai Unióhoz történt csatlakozása után Pécs politikai és 
gazdasági vezetése gyakran hangoztatta azt az elképzelését, hogy a város 
kulturális vonzerejének kiteijesztésével megújulhat. így Pécs először a régió, 
majd az ország, és később Európa Kulturális Fővárosává válhatna. 

A szerző meglátása szerint, ennek a fejezetnek az a célja, hogy vizsgálja a 
kiemelkedő kulturális rang szerepét, mely Pécs esetében biztosíthatná -
valószínűleg kizárólagosan - egy tartós gazdasági fellendülés lehetőségét. A cím 
elnyerése kizárólag hosszú távú cél lehet: mivel 2010-ben Magyarország jelölhet 
egy várost (a kormányzati döntés 2005 végére várható) a verseny hatalmas, 
hiszen a következő lehetőség csak a 2020-as évek közepén jöhet el újra. A címet 
elnyerő város egy fáradságos és költséges előkészületi folyamattal szembesül 
majd, mely magában foglalja a városi infrastruktúra fejlesztését is. Nem 
elegendő, ha a helyi döntéshozók kizárólag a helyi befektetésekre, illetve 
fejlesztési tervekre koncentrálnak. Első lépésként, egy átfogó stratégiát kell 
meghatározzunk, mely magában foglalja a rendelkezésre álló helyi eszközök 
objektív leltárát is, hogy megmutathassuk, hogy a város versenyképes-e az 
érintett területeken. A következő lépés az, hogy koncepciónk megvalósítása 
érdekében időrendbe soroljuk a szükséges tevékenységeket, illetve megtervezzük 
a promóciós eszközöket. Az egész, összetett folyamat megismeréséhez, a legjobb 
példát Pécs testvérvárosa, a számos szempontból hasonló helyzetű Graz 
szolgáltalja. Tanulságos lehet, ha megnézzük azt az utat, melyet végigjárva a 
stájer főváros elnyerte a címet 2003-ban. 

Az összevethetőség szempontjából az első és legfontosabb dolog, hogv 
megvizsgáljuk a mindkét városban közös erősségeket, melyek megalapozzák a 
tervezéshez szükséges következtetéseket: 

- nyitottság dél felé, a „dél kapuja" szerep, 
- fejlett regionális központ, változatos regionális kapcsolatok, intézményi 

háttér a kutatómunkához, 
- változatos, gazdag tájkép és kellemes mikro-klima, 
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- változatos népesség és nyelvi környezet, élénk határmenti 
kapcsolatokkal, 

- fejlett felsőoktatási környezet, 
- erős kulturális és történelmi örökség, 
- alapfeltételek egy versenyképes mezőgazdasághoz, 
- borkultúra, nemzeti szerep a minőségi szőlőtermesztésben, 
- az erdős terület magas aránya, 
- Termál- és gyógyforrások, valamint fejlődő turisztikai iparág a 

turisztikai termékek széles körével. 

Ezekhez kapcsolódva a két város szinte azonos lehetőségekkel rendelkezik: 

- képesség az európai gazdasági és társadalmi vérkeringésbe 
kapcsolódáshoz, 

- életképes mezőgazdasági rendszer kiépítése, 
- a felsőoktatásra épülő szolgáltatások körének kiteijesztése, 
- komplex turisztikai termékek és szolgáltatások fejlesztése, 
- lehetséges együttműködés Szlovéniával és Horvátországgal. 

Graz, felismerve az Európai Kulturális Főváros cím jelentőségét, a 
lehetőségei teljes kihasználása érdekében, még jóval 2003 előtt, 1999-ben 
megkezdte a részletes tervezést. Az eltelt idő alatt, mint Európa Kulturális 
Fővárosa szellemi és materiális értelemben is sokat változott. Azonban minden 
érdekelt fél biztos abban, hogy a hosszú előkészületi folyamatnak köszönhetően 
és még sokáig a nagy események után is, Graz virágozni fog, mint a régió 
központja, politikai, gazdasági és kulturális megújulásának köszönhetően. A 
város korán lehetővé tette az eredmények megismerését is. 

A város ki kívánta elégíteni az információkkal kapcsolatos közérdeklődést a 
teljes beszámoló anyag közreadásával. Az adatok persze nem tartalmaztak 
információkat a környező régióval kapcsolatban, hiszen ezek az adatok leginkább 
középtávon kiemelkedőek. Később, a város érdeklődése nagyon visszaesett ez 
ügyben, és kevesebbet tanulmányozták a regionális hatásokat, mivel ez 
Ausztriában eleve tartományi hatáskör alá tartozik. 

Graz rendkívüli erdeményt ért el nagyobb projekteket megvalósítával, 
annak érdekében, hogy növelje a város vonzerejét, és ezekkel, valamint a 
promócióba fektetett erőfeszítésekkel hosszantartó hatást étjén el. Egyértelműen, 
a kézzel nem fogható előnyök is fennmaradnak, amelyek a város általános 
életszínvonalát fokozzák. Ezek a városlakók számára hosszú távon biztosított 
kulturális lehetőségekben jelentkezhetnek (amelyek a társadalom olyan 
iskolázottabb és képzettebb tagjai számára vonzóbbak, akik a helyi üzleti 
világban akár döntéshozókká is válhatnak). Ezzel kapcsolatban értékelésünk 
alapját képezte a Graz-i Joanneum Kutatóintézet elemzése, amely abból indul ki, 
hogy Graz gyenge pontja a nemzetközi ismertség hiánya volt, más szóval, vidéki 
varosnak minősítették olyan világvárossal való összehasonlításkor, mint Bécs. 
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Az intézet kutatói úgy értékelik, hogy ebből a szempontból még további, 
fennntartható fejlődés várható „2003" eredményeként. 

Azt azonban elismerték, hogy a Graz 2003 érdekében végzett erőfeszítések 
és befektetések nem teremtik meg önmagukban a kívánt hosszú távú hatást: az 
inputok egy valamilyen más formában való fenntartása szükséges. Jó példa erre a 
ragyogó Kunsthalle esete. Ha megfelelően kihasználnák, hozzájárulhatna a város 
kulturális hírnevének erősítéséhez. Ugyanígy, a város nevének és imázsának 
vonatkozásában is meg kellene őrizni a jelenlegi pozitív folyamatot, amihez a 
város kulturális és tudományos eseményeit összehangoló szervezet felállítását 
javasolták. 

Érdekes kiemelnünk néhány számadatot a Graz 2003 Európai Kulturális 
Főváros projekt eredményeire vonatkozóan: 

- az események kapcsán leginkább a bécsi, valamint a szlovén és a német 
turisták számában mutattak ki jelentős növekedést, 

- bár a Grazban eltöltött vendégéjszakák száma már 1995-től emelkedett, 
mégis kiugró, körülbelül 25%-os növekedést tapasztaltak 2003-ban, 

- a fogyasztási mutató Grazban 140 euró/vendég/éj, így a növekedés éves 
viszonylatban 21 millió euró volt. 

Szintén kiemelkedő az egynapos látogatók számában becsült növekedés -
ez az érték több mint kétszerese az előző évi átlagnak. Ezek az adatok az 
idegenvezetők foglalásai, az eseménnyel foglalkozó Turisztikai Információs 
Szolgálat, és a graz-i turisztikai irodák által regisztrált érdeklődők számán 
alapultak. A pontos kalkulációjuk ez esetben lehetetlen, de úgy vélekednek, hogy 
körülbelül 1 millió vendég eshetett ebbe a kategóriába. 

A város által kiadott jelentés azt hangsúlyozza, hogy az év költségei nem jelentettek 
terhet a költségvetés számára, inkább értékes gazdasági impulzusokat képeztek 

Ezeket alapul véve, egyértelmű, hogy Pécs Európa Kulturális Fővárosává 
való fejlesztésének koncepciója nem elegendő önmagában, és nem lehet más, 
mint egy kezdő lépés a jövőbeni gazdasági fejlődéshez. 

A leginkább vitás kérdés a sorrendiség: minek kellene bekövetkeznie előbb: 
a kulturális vagy a gazdasági fejlődésnek? Meggyőződésünk, hogy a kettőt 
egyszerre kell kiaknázni. Pécs fejlődése nem lehet csak egy kulturális Fejlődési 
folyamat; ebben a gazdaság általános fejlődésének döntő szerepe van, mivel a 
gazdaság jövőbeni állapota befolyásolja a nagyszabású kulturális projektek 
sikerét. Elképzelhetetlennek taijuk, hogy kizárólag a kultúra legyen az egyeden 
út, hogy a város Dél-Dunántúl erős gazdasággal bíró regionális központja legyen. 
Az egyik tényező kizárólagos fejlődése azt jelentené, hogy a végső cél 
elérhetelenné válna - ezért az újraiparosítás egy bizonyos szintje 
elengedhetetlen. 

A szerző meggyőződése, hogy semmilyen komoly gazdasági fejlődés sem 
lehetséges hatékony iparfejlesztési stratégia nélkül. 
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Az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésével kapcsolatban két tényezőt kell 
figyelembe vennünk, amelyeket a hetedik fejezetben részletesebben kifejtettünk: 

- az alapvető pénzügyi szükségleteket, melyek tartalmazzák a szükséges 
anyagi támogatást a helyi, illetve központi kormányzati szervektől és az 
Európai Uniótól, 

- az elvi tényező, mely kapcsolódik az Európai Parlamenti és Bizottsági 
döntés (1999) által felvázolt alapvető elvárásokhoz, 

A 2004-es bővítés eredményeképpen, a 2009-2019-es időszakra, évente két 
ország jogosult az esemény megrendezésére. Az EU 15 régi tagállamához 
(melyeknek sorrendje 2019-ig meghatározott) évente egy új tagállam 
kapcsolódik. Informális megegyezéssel az új tagok létrehoztak egy listát, melyet 
hivatalosan 2004 végén fogadtak el. Magyarország a 2010-es évre jelentkezett -
Németországgal közösen. 

A jelenlegi elvek szerint, a figyelem elsősorban a város regionális 
szerepére, a város és a civil szervezetek között kapcsolatokra, és a városok és 
hátországuk közötti különbségekre irányul. Ennek következményeként, a 
Kulturális Fővárosoknak többé nem saját maguk bemutatása az alapvető 
érdekeltségük inkább a kultúra azon erejének megjelenítése, amely 
átformálhatja, vagy újra formálhatja a város külső, látható karakterét, mellyel 
befolyást gyakorol a város gazdasági szerkezetére, megerősíti a hosszú távú és 
térbeli fejlődést és megmutatja a kultúra munkahelyteremtő kapacitását. A cél 
az, hogy találjanak olyan tényezőt, amely alkalmas a fejlődés felgyorsítására, és 
hogy megteremtsen egy hosszú távú megkülönböztető imázst adjon a régió 
fővárosának. 

A képesség, hogy újra tudjunk értelmezni egy várost, nagyon fontos. 2003-
ban Graz újragondolta egész kulturális küldetési koncepcióját, és amellett 
döntött, hogy a kultúra olyan, mint az étel - létszükségletet jelent. 

A pályázati ciklus egy nagyon fontos eleme a regionalizmus egyértelmű 
jelenléte. Ha egy pályázat hatékony akar lenni, akkor meg kell mutatnia, hogy a 
város hogyan tervezi felhasználni a cím presztízs értékét és a velejáró 
infrastrukturális beruházások hasznát a régió, mint egész számára. Ezért a projekt 
nem állhat meg a város határán, és a pályázatnak világos gondolatokat kell 
tartalmaznia a régió fejlődését illető kérdésekben, további terveket az év 
folyamán megalapításra (vagy újraszervezésre) kerülő intézmények tekintetében 
- összességében, a város jövőbeni társadalmi-gazdasági fejlesztésére vonatkozó 
elgondolásairól. 

Ha Pécs lenne a jelölt az Európa Kulturális Fővárosa címre, és ha a politikai 
és pénzügyi elit képes lenne megegyezni a fejlesztés irányairól már a tervezési 
időszakban, akkor feltétlenül tisztában lenniük azzal, hogy amit Graz véghezvitt, 
az egy komlex feladat volt, hogy kihangsúlyozzák a város karizmáját. 

A spill-over (túlcsordulási) hatás segítségével Stájerország teljes gazdasági 
fejlődését nem lehetett volna elérni, hogy a lakosok ne értették volna meg a 
vállalkozás céljait - hogy részt vállaljanak, és mélyen azonosuljanak ezekkel. A 
graz-i vezetés azt is felismerte, hogy nem hagyatkozhatnak kizárólagosan a cím 
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erejére, annak érdekében sikeresek lehessenek, de szorosan együtt kell 
működniük a turizmussal és az iparral is. A Graz 2003 programot nem szabad 
túlértékelni, ugyanígy a Kulturális Fővárosi cím sem egy csodaszer. A város és a 
környező régió újjászervezésének igénye sokkal összetettebb tervezést, 
befektetéseket és erőfeszítéseket kíván. Mindezek ellenére, az Európai Kulturális 
Főváros cím elnyerése egy évig hatalmas fellendülést, és egy nagy lehetőséget ad 
a városnak arra, hogy újragondolhassa magát. 

V. Következtetések, új eredmények és javaslatok összefoglalása 

1. A vonatkozó irodalom és a statisztikai adatok elemzése segítségével 
dolgozatban arra a következtetésre jutottunk, hogy a hazai idegenforgalomnak 
szüksége van a területi asszimetria feloldására a minőségi turizmus fejlesztésével 
és térbeli kiterjesztésével. Ez a folyamat szerencsésen kapcsolódik a 
területfejlesztés és az EU programok céljaihoz, így esély van arra, hogy a 
turizmus - tudatos tervezéssel és strukturális megújulással - a magyar gazdaság 
egyik vezető szektora maradjon. 

2. Az Ausztriában már alkalmazott turizmus-szatellitszámlák tanulmányozásával 
a rendszer jelentőségét kívántuk bizonyítani. Ez globális szabványok és 
definíciók sorát fekteti le a turisztikai iparág nemzeti gazdasághoz történő 
hozzájárulásának mérésére, a GDP, a munkaerőpiac, a tőkeberuházások és a 
turizmus nemzeti fizetési mérlegben betöltött szerepe szemszögéből. A Nemzeti 
Számlákkal párhuzamosan fut, és az ország saját statisztikai intézetei által 
összeállított nemzetközi összehasonlításra alkalmas adatsorokat biztosít. Ez első 
alkalommal adja meg annak lehetőségét, hogy a turizmus a többi, kevésbé 
diverzifikált gazdasági szektorhoz hasonlóan értékelhetővé váljon, ezért mielőbbi 
bevezetését javasoljuk Magyarországon. 

3. A magyar turizmust jellemző, már korábban említett területi asszimetria és az 
erős szezonalitás ellensúlyozására a hangsúlyt a városi turizmus fejlesztésére 
kellene fektetni, annak kifejezetten nem-szezonális jellege miatt, amelyet a 
környező régió különböző célállomásaira irányuló csomagtúrák összeállításával 
lehetne megtámogatni, tartalmasabbá tenni. 

4. A kutatásunk során feltárt okok egyértelműen azt mutatják, hogy a rövid 
utazásokat ajánló turizmus és a hosszabb kikapcsolódást biztosító turizmus 
együttes kezelését - annak néhány pozitív hatásától eltekintve (ilyen lehet 
például a pihenést szolgáló létesítmények jobb kihasználtsági foka, 
következésképpen nagyobb nyereségességük) - mellőzni kellene, hogy a 
fejlesztésükre irányuló tervezés különválasztása elkerülhetetlenné vált. Ezért 
javasoljuk, hogy a Nemzeti Turisztikai Fejlesztési Terven belül külön rész 
foglalkozzon a városi turizmus tervezésével. Ez a turizmus olyan sajátos területe, 
amely főként rövid időtartamú túrák szervezésére összpontosít, nagy számban 
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vonz külföldi és a hazai turistákat egyaránt, így fejlesztése körültekintő tervezést 
és hálózatépítést igényel. Ugyanakkor, ez a megközelítés csökkenthetné a helyi 
lakosság és a település számára felmerülő problémákat is, mivel segít megőrizni 
az odalátogatók számára oly fontos rekreációs minőséget, a helybelieknek pedig 
az egészséges lakókörnyezetet. 

5. A vonatkozó szakirodalom feldolgozása után arra a meggyőződésre jutottunk, 
hogy a régió turizmusának átfogó fejlesztése csakis turisztikai üzletági 
központ fok) - „turisztikai városok" - kifejlesztésével képzelhető el, ami pozitívan 
befolyásolhatja az infrastrukturális fejlődést és gazdasági élet megélénkülését a 
központ(ok)tól távolabb eső területeken. Ez is bizonyítja annak 
szükségszerűségét, hogy a városi turizmus politika egy tágabb értelemben vett 
regionális politika részét kell képezze. 

6. A szerző saját empirikus kutatására alapozva megkísérelte a dolgozatban 
nyomon követni a városi turizmus fejlődési trendjeit és a turisztikai piac 
alakulását. A vendégkörfelmérés eredményének elemzése bizonyítja a vizsgált két 
testvérváros összemérhetőségét, és a „legjobb gyakorlat" (bestpractice) ötletek 
adaptálhatóságát. 

7. A városi turizmus szakirodalmának elemzése eredményeként a dolgozat írója 
arra a következtetésre jutott, hogy a turizmus rendelkezik az urbánus térségek 
megújulását biztosító képességgel. A turizmus városi megújulásra gyakorolt 
hatásfoka függ az iparág súlyától, az odaérkező látogatók számától, a régióba 
beáramló jövedelemtől és az új munkahelyek számától, a térség fizikai 
értelemben vett átalakulásától. Mindezek, valamint tudatos marketing 
erőfeszítések segítségével juthatunk el a kedvező városimázs kialakításához. A 
városi turizmusban rejlő potenciál kihasználásának módszeréről - üzleti, 
konferencia, kulturális, „nagy események" köré szerveződő turizmus fejlesztése, 
vagy ezek bármilyen kombinációja lehet a megoldás - a helyi szereplők 
valamennyi érdek egyeztetésével, értelemszerűen közösen döntsenek. Itt 
szeretnénk megjegyezni, hogy az előbbi elvárás legjobban úgy teljesülhet, ha a 
helyi önkormányzat önálló intézményt, vagy saját testületi felépítményében külön 
osztályt (hasonlóan a Grazi Polgármesteri Hivatalhoz) hoz létre a város 
turisztikai tevékenységeinek tervezésére, szervezésére, koordinálására és 
ellenőrzésére. A dolgozat e témához kapcsolódó fejezeteiben összegyűjtöttük 
azokat a legfontosabb marketing és menedzsment módszereket, amelyekkel ̂ a 
hatékony városi turizmus megteremthető és fenntartható. Első lépésként a szerző 
kiemelten ajánlja a városi turizmust fejlesztését tervező önkormányzatoknak, 
szakmai irányító testületeknek az Európai Városi Turizmus Hálózathoz 
(European Cities' Tourism Network) csatlakozást, amivel a folyamatos 
információ áramlást biztosítható e specifikus szektor számára. 
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8. A stájer turizmus kategorizálást térkép alapján, hasonló eszköz hiányában a 
Dél-dunántúli Régióban, a dolgozat szerzője elhatározta, hogy empirikus kutatást 
végez annak érdekében, hogy kifejlesszen egy „legjobb gyakorlat" modellt a dél-
dunántúli kistérségek turisztikai potenciáljának mérésére. Az ehhez használt 
klaszter analízis alkalmazása az adatok feldolgozására eszközt adhat az elméleti 
szakemberek kezébe a régió turizmusának következetes, hosszú távra szóló 
tervezéséhez. A felvázolt modell komoly módszertani segítség lehet a régió 
gyakorlati szakemberei számára is. 

9. Az Ausztriában jól működő integrált információs hálózat leíró elemzése 
alapján javasoljuk egy másik „best practice" példa, a TourMIS modell 
magyarországi átvételét annak érdekében, hogy a turisztikai adatsorok 
hozzáférhetősége minden területi szinten biztosítható legyen , ezzel is elősegítve 
a turizmus és a régió együttes fejlesztésének tervezését. 
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VI. A szerző publikációi a disszertáció témakörében 

Folyóiratban vagy konferenciakötetben megjelent cikkek: 

Thoughts on the Future Development of Hungarian City Tourism in the Light of 
Specific Austrian Experience - f International Conference for Young Re-
searchers. Szent István Egyetem, Gödöllő, pp. 33-39. 2001. szeptember 4-5. 
Faculty of Economic and Social Sciences. (ISBN 963 9256 50 1). 

Gondolatok a városi turizmus fejlesztéséről, két testvérváros vendégkörének 
elemzése alapján. - Tér és Társadalom. 2001. 1. 131-151. old. MTA RKK 

folyóirata. (ISSN 0237-7683). 

Reflections on the Future Development of City Tourism - Based on Surveys of 
Visitors to Two (Twinned) Cities, (előadás absztrakt) - REGIONAL 
TRANSITIONS. European Regions and the Challenges of Development, 
Integration and Enlargement. GDANSK. 2001.szeptember 15-18. Regional 
Studies Association. Seaford, United Kingdom, pp. 62-63. (ISBN 1 89 7721 
15 3). Interneten teljes teljedelemben megjelent: http://www.regional-studies-
assoc.ac.uk 

Egy vendégkörelemzés tapasztalatai a magyarországi városi turizmus fejlesztési 
lehetőségeinek szemszögéből. - Turizmus Bulletin. 2001. 2. 34-41. old. A 
Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának Szakmai folyóirata. Magyar 
Turizmus Rt., Budapest. 

A magyar városi turizmus fejlesztési lehetőségei - Évkönyv 2001. Pécsi 
Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, Regionális Politika és 
Gazdaságtan Doktori Iskola. Buday-Sántha A., Erdősi F., Horváth Gv. 
(Szerkesztőbizottság), 276-287. old. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-
tudományi Kar. Pécs, 2001.(ISSN 1587-4281) (ISBN 963 641 857 8). 

Ötletek a magyar városi turizmus fejlesztéséhez grazi példák alapján -
COMITATUS. Önkormányzati szemle. A Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetségének folyóirata. 2001. 11-12. 94-101. old.(ISSN 1215-315X). 

A városi turizmus lokális gazdaságfejlesztő hatásairól - A turizmus aktuális 
kérdései Magyarországon. Konferencia a Magyar Turizmus Rt. és a Pécsi 
Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Turizmus 
Tanszéke szervezésében. Pécs, 2002. február 22-23. Konferenciakötet (ISBN 
963 641 891 8), Aubert A. (Szerk.) 314-322. old. Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Turizmus Tanszék Pécs, a Magyar 
Turizmus Rt. támogatásával, 2002. június. 
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Opportunities for the Future Development of Hungarian City Tourism - 1st 
International City Tourism Conference. Bécs, Ausztria, 2002. június 19-22. 
Marketing Meets Science - Shaping the Future of the City Tourism -
Konferenciakötet. (ISBN 3-211-83831-7) Karl W. Wöber (Ed.), 220-230. old. 
Springer-Verlag, Wien, New York (megjelent a konferencia kezdetére). 

Absztrakt: 2761 Bakucz, M. Opportunities for the future development of 
Hungarian city-tourism - Leisure, Recreation & Tourism Abstracts. CAB 
Abstracts (ISSN 0261-1392) December 2002, 27. 4. CAB International. 

A turizmus várható fejlődési iránya Ausztriában és Magyarországon nemzeti és 
regionális sajátosságok tükrében - III. Fiatal Regionalisták Konferenciája. 
MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet - Széchenyi István 
Egyetem — MTA VEAB Regionális és Területfejlesztési Munkabizottság, 
Győr, 2002. október 11-12. (Az előadás megjelent: 2003. május 26-28. között 
Lillafüreden megtartott II. Országos Közgazdaságtudományi Doktorandusz 
Konferencia előadásait tartalmazó kötetben. 7-18. old.) 

Cultural capital of Europe status as the sole economic potential for the city of 
Pécs? - Európai kihívások 2. Tudományos Konferencia. Szegedi Tudomány-
egyetem, Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar. - Konferenciakötet: Kis M., 
Gulyás L., Erdélyi E. (Szerkesztők), pp. 424-428. Szegedi Tudományegyetem 
- SZÉF, 2003. (ISBN 963 210 236 3). 

A turizmus és a regionális fejlődés stratégiai összefüggései két középeurópai 
ország tapasztalatai alapján - Évkönyv 2002. Pécsi Tudományegyetem Köz-
gazdaságtudományi Kara, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. 
Buday-Sántha A., Erdősi F., Horváth Gy. (Szerkesztőbizottság), 70-92. old. 
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara. Pécs, 2003. (ISSN 
1588-5348) (ISBN 963 641 956 6). 

Osztrák példák a városi turizmus szervezed és kommunikációs kereteinek kor-
szerűsítésére - Kultúraközi, szakmai és szervezeti kommunikáció. Pécsi Tudo-
mányegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Borgulya Istvánné (Szerk.), 273-
283. old. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara. Pécs, 2004. 
(ISBN 963 641 969 8). 

A szatellitszámlák különös jelentősége a turizmus gazdasági hatásának 
elemzésében - Évkönyv 2003. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudomá-
nyi Kara, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Buday-Sántha 
A., Erdősi F., Horváth Gy. (Szerkesztőbizottság), 392-409. old. Pécsi 
Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara. Pécs, 2004. 
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Cultural Capital of Europe status as a Means of Future Economic Development 
for the City of Pécs - A XXI. század kihívásai a szakfordítóképzésben. Muráth, 
J. - Hubainé Oláh, Á. (Szerkesztők), 7-19. old. Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Kar. Pécs, 2005. (ISBN 963 642 047 5). 

Gondolatok egy város és környező régiója fejlesztésének egy sajátos 
lehetőségéről - Környezetvédelem - regionális versenyképesség -fenntarható 

fejlődés. A regionális versenyképesség tényezői Magyarországon. Konferencia 
kötet (Évkönyv). Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécs, 
2005. (Megjelenés alatt). 

Fordítások: 

7. fejezet: A márkavagyon létrehozása. - Doyle, P. (2000): Érték-vezérelt mar-
keting. A részvényesi értéket és a vállalati növekedést támogató marketing-
stratégiák. (Eredeti mű címe: Value-Based Marketing. Marketing Strategies 
for Corporate Growth and Shareholder Value.) PANEM Kiadó - John Wiley 
& Sons Ltd., Budapest. 2002. 337-389. old. 

The Hungarian SAPARD Programme. Background and structure. - Kovács, T. 
(2002). (Eredeti mű címe: A magyar SAPARD program. Háttér és szerkezet.) 
- European Spatial Research and Policy. (Ed.: Marszal, T.) 9. 1. Lódz, 
University Press. 2002. pp. 53-76. 

Portrait of South Transdanubia: A Region in Transition. Hajdú, Z., Pálné 
Kovács, I. (2003) (Ed.). Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional 
Studies. Pécs. (Eredeti mű címe: Déldunántúli portré: az átalakuló régió. 
Tanulmánykötet.) pp. 9-204. 

Évkönyv 2001, 2002, 2003. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi 
Kara, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Mezei C. (Szerk.) 
(Számos megjelent cikk angol nyelvű absztraktjának fordítása, nyelvi 
lektorálása). 

Ösztöndíjak és szakmai jellegű utak: 

Öthetes kutatói ösztöndíj Grazban (Ausztria) 2000-ben - Alpok-Adria Rektori 
Konferencia, 

PhD dolgozathoz kapcsolódó konzultációk Grazban és nemzetközi szakmai 
konferencián (Bécs) előadással való részvétel támogatása ösztöndíjjal 2002-
ben - Alpok-Adria Rektori Konferencia. 

Egyhetes szakmai úton tolmácsként részvétel Galway-ban (Írország) 2000-ben, 
az „Európai területfejlesztési és kohéziós politika" című TEMPUS tovább-
képzési projekt keretében. 
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Egyhetes szakmai úton tolmácsként részvétel Sheffield-ben (Nagy-Britannia) 
2001-ben, az „Európai területfejlesztési és kohéziós politika" című TEMPUS 
továbbképzési projekt keretében. 

Erasmus Oktatói Mobilitás Ösztöndíj: 2002/2003 tanév 2. félév, Fachhochschule 
Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik, Ausztria, 1 hét, 6 óra oktatás. 

Erasmus Oktatói Mobilitás Ösztöndíj: 2003/2004 tanév 1. félév, Fachhochschule 
Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik, Ausztria, 1 hét 6 óra oktatás. 
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