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Gonda Tibor

A turisztikai klaszterfejlesztés 
régiós tapasztalatai a Dél- Dunántúlon

AbsztrAkt
Az elmúlt 2-3 évben az érdeklődés középpontjába került annak vizsgálata, hogy a regionális klaszterek 
milyen hatással vannak a régió versenyképességére, illetve általában a terület- és gazdaságfejlesztési 
folyamatokra. A kezdeti ismeretlenséget napjainkra a túlzott „klaszter hangulat” váltotta fel, s lett 
a gazdasági és vállalkozásfejlesztési programok egyik leggyakrabban használt kifejezése a klaszter. 
A hazai gyakorlatban a turizmus területén azonban csak lassan ment végbe a paradigmaváltás. 
Hosszabb ideig az ipari klaszter elnevezés volt a meghatározó, a későbbiekben ugyanakkor egyre 
elfogadottabbá vált a termelési/tevékenységi klaszter és a gazdasági klaszter elnevezés is. Az így 
definiált klaszterek sorában pedig már elvben megjelenhettek a turisztikai klaszterek is. A tanulmány 
a dél-dunántúli turisztikai klaszterek kialakulását és célkitűzéseit mutatja be. 

regionAl experiences of tourism cluster Development in south 
trAnsDAnubiA

AbstrAct
In the last 2-3 years the investigation of the impact of regional clusters on the competitiveness of a region 
and generally on regional and economic development processes has become the focus of scientific 
interest. The initial obscurity has by now been replaced by exaggerated “cluster atmosphere”, and 
the word “cluster” has become one of the most frequently used terms in economic and business 
development projects. Paradigm shift has taken place very slowly in the field of tourism in domestic 
practise. For a long period the use of the term “industrial cluster” had been dominating, but later the 
terms production/business cluster and economic cluster also became widely accepted. As a result, in 
today’s multitude use of cluster concept tourism clusters could also appear. The study presents the 
development process and objectives of the South-Transdanubian tourism clusters.

Kulcsszavak: Klaszteresedés, turisztikai klaszterek, kulturális turizmus, öko- , bor-, gyógyturizmus, 
marketing
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bevezetés
A turisztikai klaszterek története nem nyúlik hosszú múltra vissza. A hazai gyakorlatban nagyon 
lassan ment végbe az a paradigmaváltás, amelynek eredményeként az ipari klaszterek mellett más 
szolgáltatói (így a turisztikai) ágazatok klaszteresedését is elfogadták, támogatták. Az első Széchenyi 
Terv keretében meghirdetett RE-1-es pályázat (amely tulajdonképpen az első hazai klasztertámogatásra 
kiírt pályázat volt) bár nem tiltotta, de prioritásaiban nem is támogatta a turisztikai klaszterek lét-
rejöttét. Így fordulhatott az elő, hogy a beadásra került néhány turisztikai témájú klaszterpályázat 
egyike sem nyert. Annak ellenére, hogy a turizmus területfejlesztésben betöltött szerepére többen 
is rávilágítottak (Aubert A. 2001), ugyanez a helyzet ismétlődött meg a Nemzeti Fejlesztési Terv 
Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjához (GVOP) kapcsolódóan.

Az igazi áttörést, paradigmaváltást, az Új Magyarország Fejlesztési Terv hozta meg. Az ennek 
keretében kialakított Regionális Operatív Programok erőteljesen preferálták az új klaszterek létre-
hozását, és nevesítve szerepelt az is, hogy a régió szempontjából meghatározó turisztikai termékek 
mentén is szorgalmazni kell a klaszteresedési folyamat beindítását (GondA t. 2006). Így, a 2007-et 
követő finanszírozási periódusban (konkrétan 2010-ben) megjelenő ROP pályázatok végérvényesen 
legitimálták a turisztikai klaszterek létjogosultságát (GondA t. 2008). Lemaradásunk a világtól ezen 
a téren nem nevezhető tekintélyesnek, mivel a nemzetközi szakirodalom turisztikai klaszterekre 
vonatkozó – általunk ismert – legkorábbi említése 1998-ra tehető. Porter ugyanis a kaliforniai szőlő- 
és borklaszter szerkezetének leírásakor említi meg elsőként külön a turizmus-, illetve ezen túl a 
vendéglátás- és étterem klasztert (Porter, M. e. 1998).

A hazai gyakorlatban az első turisztikai klaszter a 2001. június 22-én megalakult Pannon Termál 
Klaszter volt. Tevékenysége megkezdésekor nemcsak a hazai gyakorlatban volt újszerű a kezdemé-
nyezés, de tudomásunk szerint egész Kelet-Közép-Európában ez volt az első turisztikai klaszter. 
Kezdeményezésekben a Dél-dunántúli Régió is az élen járt, hiszen a RE-1-es pályázat által motiválva 
2000-ben három turisztikai klaszterkezdeményezés is létrejött (lovas, kongresszusi, valamint gyógy- 
és termálturisztikai), ugyanakkor ezek a pályázati sikertelenség miatt nem jutottak támogatáshoz, így 
tevékenységük érdemben nem tudott kibontakozni.

A turisztikAi klAszterek jellemzői
A turisztikai klaszterek és az ipari klaszterek között fennálló hasonlóság mellett számos lényeges 
különbséget is leírhatunk. Ennek oka a turisztikai termék sajátosságaiban rejlik. A turisztikai termék 
jellegénél fogva meghatározott térhez és időhöz kötődik. Az ipari terméket szét lehet darabolni alko-
tóelemeire, részegységeire lehet bontani, és a tér különböző területein lehet előállítani. Ezzel szemben 
a turisztikai terméket bármennyire is komplex, nem lehet alapvetően a helytől és időtől elválasztani. 
Álláspontunk szerint a fentebb említett, turisztikai termékekre vonatkozó sajátosságok mutatkoznak 
meg az alábbi 8 vizsgálati szempontnál megfigyelhető vonásoknál is:

1. Földrajzi térben lehatárolható: a klaszter definíciók egyik legfontosabb közös vonása a térbeli kon-
centráció. Nincs ez másként a turisztikai klaszterek esetében sem. Sajátossága viszont, hogy regionális 
méretnél nagyobb térbeli lehatárolás nem jellemző, míg az ipari klaszterek esetében országos, sőt nem-
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zetközi léptékű klaszterek is előfordulhatnak. A térbeli koncentráció kérdéskörét vizsgálva meg kell 
állapítanunk azt is, hogy a turisztikai klaszterek esetében a klaszteresedést elindító, kiváltó ok többnyire 
az adott turisztikai termék kialakítását elősegítő természetföldrajzi adottságokban megnyilvánuló 
lokális, gazdasági előny. A klaszter működése akkor lesz hatékony (és ezzel összefüggésben a klaszter 
tagvállalat gazdaságilag akkor lesz eredményes), ha a földrajzi közelség nem egymás utánzására ösz-
tönöz, hanem a jó példákból kiindulva, utánzás helyett eltérő piaci stratégiák kialakítása történik meg.

2. Gazdasági ágazat szerinti lehatárolhatóság: Az ipari klaszterekre vonatkozó definíciók szerint a 
klaszter egy gazdasági ágazaton belül, egy értékláncolat mentén szerveződik. A turizmus mint gaz-
dasági ág esetében azonban nem értelmezhető a klaszter. Véleményünk szerint nem lehet általában 
turisztikai klaszterről beszélni. A turizmusnál is (az iparhoz hasonlóan) a terméket kell a klaszteresedés 
középpontjába állítani, és így turisztikai terméktípusok szerint beszélhetünk klaszterekről, illetve 
klaszteresedési folyamatról. 

3. Versenyhelyzet: Nem látunk lényeges eltérést a két klaszter típus között a tekintetben, hogy mind-
kettő esetben egyszerre kell jelen lennie a független gazdasági szereplők közötti versenyhelyzetnek, 
illetve együttműködésnek. Az együttműködés mélysége és fejlettsége mértékében erősödik a bizalmi 
tőke és a belső kohézió, amely a klaszter hatékony működésének egyik legfőbb alapja. 

4. A kooperáció-specializáció:Az együttműködés mértéke és formái tekintetében lényeges eltérés 
figyelhető meg az ipari és a turisztikai klaszter között. Az ipari termékek esetében végbemehet egy 
teljes mértékű specializáció, termelési dezintegráció. Ennek megfelelően igen széleskörű beszállítói, 
alvállalkozói kapcsolatok alakulnak ki. A klaszteren belüli input-output kapcsolatok erőteljesen 
kiépülhetnek, és gazdasági mutatókkal mérhetőek (input-output analízis). A turisztikai klaszterek 
szereplői között ilyen mértékű specializáció és beszállítói kapcsolatrendszer nem jön létre.

5. Közös K+F tevékenység: Szintén a termékek eltérő voltából adódik az innovációs folyamat különböző-
sége. Mindkettőben közös viszont az, hogy a klaszter jó platformot biztosíthat a közös tudás megosztására 
és bővítésére, a hazai és nemzetközi legjobb gyakorlat megismerésére és átvételére a hatékonyság 
klaszteren belüli kiegyenlítődésének érdekében. A turisztikai klaszterek keretében is megvalósíthatók 
olyan kutatások (pl. vendégkör felmérés, marketing vizsgálatok stb.), melyek eredményeinek felhasz-
nálásával elő lehet segíteni a hatékony termékfejlesztési és marketing munkát. Közös vonás az is, hogy 
az egyetemekkel, kutatócsoportokkal a kapcsolat és együttműködés fontos a klaszterek gyakorlatában. 

6. Közös beszerzések: Mindkettő klaszter típusnál a szinergiák optimalizálásának egyik kézenfekvő 
forrása a közös beszerzési lehetőségek kialakítása. A beszállítók versenyeztetése révén alacsonyabb 
input költségek érhetőek el, mintha a klaszter tagok külön-külön intéznék beszállításaikat.

7. Speciális humán infrastruktúra: A gazdasági hatékonyság meghatározó eleme a szakképzett 
munkaerő. A klaszter környezet nyújtotta szinergia kézzelfogható megnyilvánulása a speciális 



2014/III

4

humánerőforrás kialakulása, az ezzel kapcsolatos képzési költségek optimalizálása és a szakember 
utánpótlás hatékony módjának biztosítása. A közös szakemberképzésnek és továbbképzésnek a 
megteremtése valamennyi turisztikai klaszter számára kiemelten fontos. Különösen látható ennek 
fontossága többek között akkor, ha a tevékenységet szabályozó jogszabályi környezet előír valamilyen 
végzettséget (pl. a lovasturizmus esetében a lovas túravezető végzettségű, a tevékenységért felelős 
személyek alkalmazásának előírása.)

8. Speciális inputok kialakulása: A sikeres klasztertevékenység hatásaként a klaszteren kívül, a 
klaszter társadalmi, gazdasági környezetében olyan kedvező folyamatok indulhatnak el, melyek pozi-
tív externáliákat eredményezhetnek a klaszterben résztvevők számára. Tulajdonképpen „közjavak” 
típusú fejlesztések valósulhatnak meg. Erre jó példa lehet a turisztikai attrakciók fejlesztési folyamat, 
amikor is egy adott klaszter stratégiai céljaival összhangban, de a klaszteren kívüli szereplő (pl. 
megyei önkormányzat, települési önkormányzat) valósít meg turisztikai vonzerőnövelő fejlesztést. 
Másik példánk lehet az, amikor az iskolarendszer reagál a klaszter igényeinek és speciális keresletének 
megfelelő képzési formák beindításával. A klaszterekben tevékenykedő vállalkozások gazdaságos 
működésére hatással lehetnek azok a speciális „inputok”, melyek közvetlenül a „termelés” költségei 
között nem mérhetőek, pozitív hatásaik ugyanakkor nem elvitathatóak. Ilyenek a klaszternek az imázs 
növekedésére, a bizalom erősödésére és az innovatív miliőre gyakorolt hatásai, de ilyen a klaszter 
tevékenységével összefüggő gyorsuló szaktudás felhalmozása is. Ezek együttes hatásaként végső 
soron érezhetően kedvezőbb a vállalkozásnak egy klaszterbe integrálódva tevékenységét ellátnia, 
mint klaszteren kívül maradni. 

közös érDekek felismerése: 
A klAszterszervezések konkrét lépései A Dél-Dunántúli régióbAn
A 2007-2013-as finanszírozási periódusra vonatkozó stratégiai tervezés során markánsan jelent-
kezett a Dél-dunántúli Régió turisztikai szereplőinek az az igénye, hogy a turisztikai ágazat 
termék-klaszter alapú fejlesztési lehetőségeihez is álljon rendelkezésre elérhető pályázati forrás. Az 
ágazat lobbitevékenysége több más régióhoz képest eredményesebb volt, így a Dél-dunántúli Operatív 
Program egyik prioritásaként megjelent a „Turisztikai klaszterek fejlesztése” című pályázati keret. 

A pályázat előkészítése során számos szakmai egyeztetésre került sor. Ezek közül is kiemelkedő 
jelentőségű volt a Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság ajánlása, amely a régió sajátos-
ságait figyelembe véve a következő nyolc terméktípus esetében javasolta pályázat kiírását: gyógy- és 
termálturizmus; borturizmus; ökoturizmus; vidéki turizmus; lovas turizmus; örökségturizmus, 
rendezvény- és fesztiválturizmus; vár- és kastélyturizmus.

A kulturális turizmus klaszterszerveződései
A nyolc turisztikai terméktípus közül az utolsó három (örökség-, fesztivál-, illetve a vár- és kastély-
turizmus) tulajdonképpen a kulturális turizmus „gyűjtőfogalom” részét képezi. Éppen ezért adott a 
kérdés, vajon mi az oka annak, hogy a régión belül ennyire markánsan képviselteti magát a kulturális 
turizmus? A magyarázat - megítélésünk szerint - többek között az alábbiakban keresendő: 
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a/ A középtávú turizmusfejlesztési stratégia a kulturális turizmusra vonatkozóan fontos    prioritásokat 
határozott meg, melyekhez illeszkedett a regionális tervezés is:
• A kultúra gazdaságfejlesztő erejének erősítése a kulturális ipar pozíciójának javításával, ezen belül 

a kulturális turizmus mint jelentős gazdasági multiplikátor elismertetésével és fejlesztésével. 
• A kulturális turisztikai attrakciók ismertségének növelése, a piaci érdeklődés kiszélesítése korszerű 

marketing eszközök igénybevételével.
• A kulturális turisztikai attrakciók elérhetőségének és megközelíthetőségének javítása 

(infokommunikációs és infrastrukturális fejlesztések: pl. táblarendszerek kialakítása, közösségi 
közlekedés fejlesztése, korszerű látogatómenedzsment bevezetése stb.).

• Kiemelt kulturális rendezvények turisztikai csomagba illesztése és piaci megjelenítése.
• Kulturális vonzerőn alapuló turisztikai termékfejlesztés.

b/ 2003-tól élénk vita folyt a kulturális főváros projektről, 2005 őszétől pedig ténnyé vált, hogy a régió 
központ Pécs viselheti 2010-ben az Európa Kulturális Fővárosa címet. Értelemszerűen ettől kezdve 
minden turizmussal foglalkozó stratégiai dokumentum kiemelt prioritásként kezelte a kulturális 
turizmus területét (berki M.-GondA t. 2006; rátz t. 2006).

c/ Pécs ókeresztény emlékei 2000-ben kerültek fel az UNESCO kultúrtörténeti világörökség listájára. 
Ezen emlékek turisztikai célú hasznosításának projektje az EU csatlakozást követő időszak egyik 
legsikeresebb pályázata volt a 2004-2007-es finanszírozási periódusban.

d/ Ugyancsak Pécsett zajlott 2005-ben az első, hazánkban megrendezésre kerülő szellemi örökséggel 
foglalkozó nemzetközi konferencia, melyen a szellemi örökség védelmét felvállaló nemzetközi város-
hálózat vezetői is részt vettek.

e/ A várak turisztikai hasznosítására vonatkozóan több évre visszanyúló szoros szakmai együttműkö-
dés alakult ki a régión belül. A klaszteresedés koncepcióját igen korán papírra vetették, de a pályázati 
pénzek szűkössége miatt tevékenységük meglehetősen lassan tudott csak kibontakozni. Régión belüli 
ismertségük ugyanakkor elég volt annak elérésére, hogy számukra – a Regionális Idegenforgalmi 
Bizottság javaslata alapján a kastélyhotelekkel kibővülve – is adott legyen a pályázati lehetőség.

f/ A mohácsi busójárás mint Közép-Európa kiemelkedő öröksége – Magyarországról elsőként – 
szellemi világörökségi besorolást nyert 2009-ben. A rendezvény ismertsége országon belül már 
egyértelmű, de külföldön is növekvő, részben a különleges címnek köszönhetően. Az egy hétvégés 
programot becslések szerint több mint 50 000 látogató keresi fel minden évben.

g/ A több ezer kilométer hosszú, 20 mai állam területén áthaladó római limes rendszer egyes európai 
részei (Anglia, Skócia, Németország) már felkerültek az UNESCO világörökségi listájára. Az egykori 
Ripa Pannonica részét képező, várományos státuszú magyarországi szakasz világörökségi pályázata 
jelenleg előkészítés alatt áll.
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A fentieken túl még nyilván számos tényező befolyásolta azt, hogy a kiírásra kerülő klaszterfejlesztési 
pályázaton belül a nyolc fejlesztendő irány közül három közvetlenül is a kulturális turizmust érintette. 
Mindenesetre az okok között azt is számba kell vennünk, hogy a kulturális turizmus az egyik legszer-
teágazóbb, legkomplexebb turisztikai terméktípus (CSAPó J.-MAteSz k. 2007).

1. ábra. A Vár- és Kastélyturisztikai Klaszter tagjai a Dél-dunántúli Régióban
Jelmagyarázat: 1 = klasztertagok száma (1 db), 2 = klasztertagok száma (2 db), 3 = Somogy megye,

4 = Tolna megye, 5 = Baranya megye

Figure 1.  Members of the Castle and Mansion Tourism Cluster in the South-Transdanubian Region
Legend: 1 = number of cluster members (1), 2 = number of cluster members (2), 3 = Somogy county,

4 = Tolna county, 5 = Baranya county

Forrás: szerk. GondA t. / Source: ed. by GondA, t.

A várak turisztikai hasznosítására már néhány évvel ezelőtt létrejött egy klaszter-kezdeményezés (1. 
ábra) a Dél-dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft. gesztorálásával. A klaszter létrehozá-
sát részben az indokolta, hogy a kft. tagjai szerint a régió várainak a turizmusra gyakorolt hatása jóval 
kisebb volt a potenciálisan elvárható mértéknél. A későbbiek során az egyes várakat képviselő tagok 
kiegészültek a kastélyturizmusban érdekelt vállalkozásokkal. Bár a kezdeti munka elsősorban a közös 
marketing kialakítására irányult, a tevékenységek sora napjainkban már nem csak erre korlátozódik. 
Megjelent az innovatív termékfejlesztés, amelyhez például a Hőspróba kezdeményezés is sorolható, a 
humán erőforrás fejlesztés, amely magában foglalja a folyamatos személyzeti oktatást, többek között 
animátorok képzését, a kommunikációs képesség fejlesztését is, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 
látogató-menedzsment kiépítését, és a más, egyéb klaszter-specifikus feladatokat sem.

A rendezvény és fesztivál turisztikai klaszter (2. ábra) alapítását a Baranya Megyei Kulturális és 
Idegenforgalmi Központ kezdeményezte. Felismerte ugyanis a szakmai összefogás szükségességét 
annak fényében, hogy a fesztiválok és más kulturális rendezvények iránt a belföldi turizmuson belül 
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az érdeklődés dinamikusan nő, és maguknak a rendezvényeknek a száma is – hasonlóan a nemzetközi 
tendenciákhoz - exponenciálisan növekszik (Getz, d. 1991).

2. ábra. A Rendezvény- és Fesztivál Turisztikai Klaszter tagjai a Dél-dunántúli Régióban
Jelmagyarázat: 1 = klasztertagok száma (1 db), 2 = klasztertagok száma (2 db), 3 = klasztertagok száma (5 db),

4 = Somogy megye, 5 = Tolna megye, 6 = Baranya megye

Figure 2. Members of the Event and Festival Tourism Cluster in the South-Transdanubian region
Legend: 1 = number of cluster members (1 pc), 2 = number of cluster members (2 pcs),

3 = number of cluster members (5 pcs), 4 = Somogy county, 5 = Tolna county, 6 = Baranya county

Forrás: szerk. GondA T. / Source: ed. by GondA, t.

A klaszterek közül ez a leginkább felülről szervezett, ennek ellenére véleményünk szerint betölt-
heti az eredetileg meghatározott szerepét. 

Az utóbbi időszakban Magyarországon is nőtt a változatos kulturális kínálatot biztosító fesztiválok 
iránti érdeklődés (hunyAdi zS. 2006). A különböző fesztiválszövetségek több mint 300, legalább kettő 
vagy több napos rendezvényt tartanak nyilván, de egyes becslések szerint ez ennek akár a sokszorosa 
is lehet (M.Á.S.T. PiAC- éS közvéLeMénykutAtó tárSASáG 2007). Az egy napos kulturális események 
száma elérheti akár a több ezret is az országban. Kérdés az, hogy ezen rendezvények közül melyek 
azok, amelyek csak a szűkebb vagy tágabb környezet közművelődését, szórakozását szolgálják, és 
melyeknek van valódi kimutatható hatása a turizmus alakulására. A klaszter kiinduló feladata az 
előbbiek tisztázása, illetve a turisztikára jelentős hatással lévő rendezvények regionális számbavétele. 
Ezt követően a cél egy regionális fesztiválnaptár összeállítása annak figyelembevételével, hogy a 
régió fesztiváljai inkább kiegészítői, és ne versenytársai legyenek egymásnak. A klaszter célja ezért a 
tér- és időbeli koordináció annak érdekében, hogy az idelátogató turisták egész évben kiegyensúlyo-
zott kínálatot kapjanak. 
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Az ökoturisztikai klaszter megalakulása és konkrét tevékenysége
Az ökoturizmus igen szoros „munkakapcsolatot” tart fenn a környezet- és természetvédelemmel. 
Elsősorban a szolgáltatók saját tevékenysége révén bemutatott jó gyakorlat által hatnak a szemlé-
letformálásra, de nem egy szolgáltató közvetlenül folytat olyan edukatív tevékenységet, amellyel 
befolyásolhatja a környezet- és természetvédelem társadalmi beágyazódását, a kérdés iránt érdeklődő 
lakosság tárgyi tudásának és nyitottságának a növelésével. Ez azért is fontos, mert ahogy Buday-
Sántha Attila fogalmaz, „a komplex, a szociális, gazdasági és ökológiai célokat is magában foglaló, 
előnyös kompromisszumok megkötésére irányuló gondolkodás ma már alapkövetelmény a környezet-
és természetvédelem esetében is.” (budAy-SánthA A. 2005. p. 111.). 

A klaszter célja sem volt más, mint olyan gazdasági tevékenység ösztönzése, amely során megvaló-
sul a komplex, a társadalomban és környezetben való gondolkodásnak és együttműködési készségnek 
a követelménye. Fontos az is, hogy mindezen túl pozitív hatást gyakoroljon a természetvédelemre is.

Az ország védett területének nagysága megközelíti az összterületének 10%-át. A mennyiségi 
szemlélet bűvöletében élők a további területek növelését célozzák meg. Az ökoturizmus szereplői ezzel 
szemben a hangsúlyt az értékek jobb bemutatása és az ezzel kapcsolatos környezeti nevelés révén a 
minőségre, és nem a mennyiségre helyezik. Fontos elemként pedig figyelnek a helyben élő lakosság 
életminőségének az alakulására. Hiszen ami természeti érték fennmaradt, az nagyban köszönhető 
az ott élő lakosságnak is. Ezért az ökoturizmus szereplői számára sem a természetvédelmi területek 
extenzív kiterjesztése a cél, hanem az ország egész területe környezeti állapotának folyamatos, tuda-
tos, irányított javítása.

„A megőrző, óvó funkciót párosítani kell a fejlesztő funkcióval” (budAy-SánthA A. 2003 p. 192.). 
Ezt szem előtt tartva alakította ki cselekvési programját és konkrét tevékenységét a Dél-dunántúli 
Ökoturisztikai Klaszter is.

A környezeti nevelés terén és az ökoturisztikai szolgáltatók között közel 10 éves együttműködés 
előzte meg a klaszteresedési folyamatot. A több mint 30 együttműködő partner 2008 végén döntött 
úgy, hogy jogi személyiségű szervezetet hoznak létre, és 2009 februárjában bejegyzésre is került a 
Gyeregyalog.hu Egyesület. Az egyesület vállalta fel a klaszter gesztorszervezet feladatokat. A 12 
alapító taggal indult klaszter mára 20 fősre bővült  (3. ábra).

A klaszter tagjai döntően piaci szereplők, ezért a fő elvárásuk a saját piaci pozíciójuknak a meg-
erősödése. Rövidtávon erre a legnagyobb hatással egy új, korszerű marketing tevékenység lehet, ezért 
is volt az egyik első lépés a régiós ökoturisztikai marketing stratégia elkészítése. 

A klaszter közös tevékenységének is a meghatározó hangsúlya a közös marketingen van (online 
kampány, prospektusok, közös arculat kialakítása, kiállításokon és fesztiválokon való részvétel stb.). 
Természetesen a hatékony piacbővítő marketingen kívül a termékfejlesztésről sem szabad megfe-
ledkezni. Ennek közösen kialakított fő iránya az ökoturisztikai nagy rendezvények rendszerének a 
kialakítása. A kiindulási elv az, hogy egy tudatos ökoturista számára nem a szállás és étkezés a meg-
határozó, hanem az ökoturizmushoz kötődő élmény ígérete. A statikus attrakciók (pl. egy nemzeti 
parkban lévő terület szépsége) mellett ökoturizmushoz kötődő vonzó programkínálattal lehet bővíteni 
az élményígéretek körét.
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3. ábra. Az Ökoturisztikai Klaszter tagjai a Dél-dunántúli Régióban
Jelmagyarázat: 1 = klasztertagok száma (1 db), 2 = klasztertagok száma (2 db), 3 = klasztertagok száma (4 db),

4 = Somogy megye, 5 = Tolna megye, 6 = Baranya megye

Figure 3. Members of the South-Transdanubian Ecotourism Cluster
Legend: 1 = number of cluster members (1 pc), 2 = number of cluster members (2 pcs),

3 = number of cluster members (4 pcs), 4 = Somogy county, 5 = Tolna county, 6 = Baranya county

Forrás: szerk. GondA t. / Source: ed. by GondA, t.

A Dél-dunántúli falusi turizmus klaszter 
A Dél-dunántúli Régió és Baranya megye egyik karakteres turisztikai terméke a hagyományokon, 
helyi termékeken és gasztronómiai rendezvényeken, barátságos vendégfogadókon alapuló falusi turiz-
mus (SzAbó G.-endrédi M. 2010). A régió falusi turizmus vonzásának erősítésére minden lehetőséget 
meg kell ragadni. Ennek a gondolatnak a jegyében vállalta fel a Baranya Megyei Falusi Turizmus 
Közhasznú Szövetség, hogy gesztor szervezetként kezdeményezi a regionális klaszter létrejöttét.
A Dél-dunántúli Falusi Turizmus Klaszter létrehozásának egyik fő motivációja a közös érdek, a külső 
versennyel szembeni egységes fellépés – a helyi érdekek összehangolása és az együttműködésben 
rejlő lehetőségek kihasználásra.  Fő cél és elvárt eredmény a tagok részéről a versenyképességük és 
ezáltal a piaci pozíciójuk javítása.

A Falusi Turizmus Klaszter speciális szakmai céljai: 
• a régió falusi turizmus termékeinek fejlesztése, márkásítása;
• a hagyományőrző, helyi és minőségi termékek megismertetése és piacra vitele;
• az új feladatokra felkészítő képzések, tudás-átadási módszerek kidolgozása;
• a piacra vitel marketing és kommunikációs, illetve értékesítési metódusainak kidolgozása, bevezetése;
• régiós szinten koordinálni a falusi turizmust segítő tanácsadási, oktatási és felkészítési tevékeny-

ségeket;
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• szorosan együttműködő hálózattá szervezni a vidéki értékeket, a helyi termékeket és tradíciókat, a 
marketing, kommunikációs és értékesítési rendszereket.

A Falusi Turizmus Klaszter általános működési céljai: közös megjelenés hazai és nemzetközi 
pályázatokon; együttes megjelenés különböző rendezvényeken (kiállítások, fórumok, üzleti napok, 
konferenciák, fesztiválok); egységes marketing külső partnerek felé komplex és egyedi szolgáltatá-
sokkal; tudásbázis kialakítása és jó gyakorlatok gyűjtése.

A Falusi Turizmus Klaszter tagsága öt tevékenységcsoport köré szerveződik, döntően cégekből, 
vállalkozásokból áll. Hozzájuk csatlakozik a falusi vendégfogadókat tömörítő három megyei falusi 
turizmus szakmai civil szervezet, az általuk képviselt szolgáltatókkal és a helyi, térségi egyesületek-
kel együtt (4. ábra). A tagság öt fő tevékenységi csoportja:
1. Vendégfogadók és szervezők, szakemberek felkészítése, differenciált képzések különböző célcso-

portok számára.
2. Helyi termék előállítás és forgalmazás (kézműves, élelmiszer és agrártermék).
3. A falusi turizmust segítő marketing és kommunikációs tevékenységek.
4. A falusi turizmus piacra juttatásában érdekelt szervezetek, vállalkozások és termékfejlesztők. 
5. Falusi turizmushoz kapcsolódó programok, rendezvények szervezői.

4. ábra. A Dél-dunántúli Falusi Turizmus Klaszter tagjai
Jelmagyarázat: 1 = klasztertagok száma (1 db), 2 = klasztertagok száma (5 db), 3 = Somogy megye,

4 = Tolna megye, 5 = Baranya megye

Figure 4. Members of the South-Transdanubian Rural Tourism Cluster
Legend: 1 = number of cluster members (1 pc), 2 = number of cluster members (5 pcs), 3 = Somogy county,

4 = Tolna county, 5 = Baranya county

Forrás: szerk. GondA t. / Source: ed. by GondA, t.
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A Dél-dunántúli Falusi Turizmus Klaszter tevékenységét a kitűzött céloknak megfelelően kívánja 
végezni. A kiinduló prioritás és fő fejlesztési irány a termékfejlesztés: 
• a specializált falusi turizmus terméktípusok létrehozása, amelynek keretében a már működő 

ökoporta rendszer mellé a gyermekbarát, aktív üdülést biztosító egészségportákat, illetve a hagyo-
mányőrző portákat kívánja megvalósítani – egységes arculati rendszerrel. 

• képzések szervezése, összegző tanulmányok készítése, együttes megjelenések, főleg gasztronó-
miai rendezvényeken a helyi termékek népszerűsítésére. 

Az 5 éves fenntartásra vonatkozóan vannak új irányvonalak, amelyek megfogalmazásra kerültek, 
de alapvetően újabb pályázati források nélkül nehéz lenne elképzelni és megvalósítani a fenntartást. 
A továbbélés és hosszútávú további együttműködés érdekében a klaszter menedzsmentje több közös 
projektet készített elő két másik regionális klaszterrel, a borturisztikai és az ökoturisztikai klaszterrel. 
Tekintettel arra, hogy a Dél-dunántúli Falusi Turizmus Klaszter gesztor szervezete 2013-ban ünne-
pelte megalakulásának 20. évfordulóját, működési ideje alatt sikeres projekteket tervezett és valósított 
meg, a Falusi Turizmus Klaszter tekintetében is optimista a jövőkép.

Dél –dunántúli borturisztikai klaszter
Hiánypótló szakmai összefogásként jött létre a Dél-dunántúli Borturisztikai Klaszter 2010 őszén. 
A Dél-dunántúli Régió egyik legdinamikusabban fejlődő turisztikai ágazata a borturizmus és ehhez 
kapcsolódóan a gasztronómiai turizmus. A térség borvidékei különböző adottságokkal, a pincészetek 
nagyon különböző feltételekkel léptek be a turizmus világába, a felzárkóztatás, a minőség javítása 
és a térség borturizmusának helyzetbe hozása vezérelte az alapítókat. Az ágazat szereplői az együtt-
működésekben rejlő lehetőségeket már régen felismerték, ezért hoztak létre a régiónkban 5 borút 
egyesületet.

A Borturisztikai Klaszter létrehozása nem volt előzmények nélkül, hiszen a régiós együttműködés 
már 2003-ban megindult a Pannon Borrégió Egyesület megalapításával, majd 2008 novemberében 
folytatódott, ekkor hirdette ki a Pannon Borvidéki Régió (rövidítve: Pannon Borrégió) létrehozását a 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. A miniszteri döntés értelmében a Pannon Borvidéki 
Régió a pécsi, a szekszárdi, a villányi, és a tolnai borvidékből áll. A borrégiós összefogás logikus 
folytatása volt a klaszter létrehozása, hiszen így a borturizmus és ehhez kapcsoltan a bormarketing 
nagyobb lehetőségekhez juthatott.

A klaszter kialakítását a Pécs-Mecseki Borút kezdeményezte, ehhez a Pannon Borrégió Egye-
sület mellett három másik borút (Szekszárdi, Mohács-bólyi és Tolnai) is csatlakozott, valamint tucat-
nyi borturisztikai-bormarketing vállalkozás (5. ábra).

A Dél-dunántúli Borturisztikai Klaszter létrehozásának elsődleges célja az volt, hogy ebben 
a formában is elősegítsék a Dél-Dunántúl borturisztikai kapacitásának továbbfejlesztését, az ágazat 
regionális fejlesztéseinek összehangolását, a lehetséges támogatási források felkutatását, az ágazat 
regionális értékesítési és termékfejlesztési funkciójának koordinálását, közös termék- és szolgáltatás-
fejlesztési tevékenység kialakulását, vagy például közös értékesítési tevékenység kialakítását.
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5. ábra. A Dél-dunántúli Borturisztikai Klaszter tagjai
Jelmagyarázat: 1 = klasztertagok száma (1 db), 2 = klasztertagok száma (2 db), 3 = klasztertagok száma (4 db),

4 = klasztertagok száma (5 db), 5 = Somogy megye, 6 = Tolna megye, 7 = Baranya megye

Figure 5. Members of the South-Transdanubian Wine Tourism Cluster
Legend: 1 = number of cluster members (1 pc), 2 = number of cluster members (2 pcs),

3 = number of cluster members ( 4pcs), 4 = number of cluster members (5pcs) 5 = Somogy county,
6 = Tolna county, 7 = Baranya county

Forrás: szerk. GondA t. / Source: ed. by GondA, t.

Részletes és célorientált gyűjtőmunkával indult a klaszter működése, melynek eredményeként lét-
rejött egy egységes weboldal és egy ehhez kapcsolódó facebook oldal is. A weboldalon megtalálható 
egy „tudástár”, információs csomópont és egy webshop is, mely mind a térség borturisztikai vonzere-
jét hivatott népszerűsíteni. Emellett több kiadvány is készült, melyeket a klaszter saját rendezvényein, 
valamint a szolgáltatók és borutak saját hatáskörben is terjesztettek. Megjelent egy egységes klaszter 
kiadvány (angol nyelvű mutációban is), mely bemutatja a Pannon Borrégió borútjait és borturizmusát. 
Ezen kívül pedig az öt borút számára külön-külön is elkészült egy-egy kiadvány, mely kifejezetten 
a borutakra és tevékenységükre fókuszál. A Dél-dunántúli Borturisztikai Klaszter menedzsmentje 
igyekezett olyan marketingstratégiát kialakítani, melynek segítségével hosszútávon tudják népszerű-
síteni a klaszter tevékenységét és a klaszter tagjait egyaránt – ez egyúttal az egész régió borturizmusát 
szolgálja. Ehhez kapcsolódóan számos saját szervezésű rendezvényt valósítottak meg. A klaszter által 
szervezett képzések közül talán a leginkább kiemelendő „A terroir termékek turisztikai menedzselése 
és  érzékszervi  elemzése” tanfolyam. Nagy sikerű volt a borszakértő-borbíráló tanfolyam is, melyre 
közel harmincan jelentkeztek.  
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A Borturisztikai Klaszter ebben a ciklusban megalapozta a további ötéves tevékenységét, sikerült 
jó kapcsolatot kialakítani a borutak és a szolgáltatók között, összehangolni a rendezvényeket, kihe-
lyezni információs táblákat, kiadni és terjeszteni borturisztikai kiadványokat. 

A Dél-dunántúli gyógy- és termálturisztikai klaszter
1998-ban alakult meg a Dél-dunántúli Gyógy- és Termálturisztikai Egyesület.  Fenntartása az évek 
folyamán pályázati forrásokból, valamint az éves egyesületi tagdíjakból történt. Az egyesület legna-
gyobb projektje a Dél-dunántúli Gyógy- és Termálturisztikai Kompetencia Központ létrehozása és 
sikeres működtetése volt. Ez egyben a klaszter közvetlen szakmai előzményének is tekinthető. A már 
együttműködő tagságra alapozva 18 taggal alakult meg a Dél-dunántúli Gyógy- és Termálturisztikai 
Klaszter (6. ábra).

6. ábra. A Dél-dunántúli Gyógy- és Termálturisztikai Klaszter tagjai
Jelmagyarázat: 1 = klasztertagok száma (1 db), 2 = klasztertagok száma (2 db), 3 = klasztertagok száma (4 db),

4 = Somogy megye, 5 = Tolna megye, 6 = Baranya megye

Figure 6. Members of the South-Transdanubian Medical and Spa Tourism Cluster
Legend: 1 = number of cluster members (1 pc), 2 = number of cluster members (2 pcs),

3 = number of cluster members ( 4pcs), 4 =  Somogy county, 5 = Tolna county, 6 = Baranya county

Forrás: szerk. GondA t. / Source: ed. by GondA, t.

Az egészségturisztikai klaszter a régió gyógy- és termálfürdőire alapozva, a régió fürdőtelepüléseit 
lefedő szakmai együttműködési hálózat kialakítását célozta meg, mely közösen és egységesen, de a 
fürdőkre és környezetükre egyedileg szabottan koordinált és innovatív termék- és projektfejlesztést, 
beruházás-ösztönzést és marketing tevékenységet valósít meg. Munkájuk során kiemelt szerepet 
szánnak az ágazat versenyképességének növelésére, a fürdők és a régió piaci pozícióinak erősítésére. 



2014/III

14

A klaszter, felhasználva a modern szakmai és üzleti ismereteket, növeli az ágazat idegenforgalmi 
piaci pozícióit és javítja  az egészségturisztikai szakma érdekérvényesítő képességét.

A klaszter szakmai szolgáltatásainak megvalósításában az alábbi területeken jött létre együttmű-
ködés, valósult meg termékfejlesztés:
• innovatív terápiás csomagok megvalósítása. Szakmai tanulmányok készültek arra vonatkozóan, 

hogy a régió mely fürdőiben milyen innovatív gyógymód bevezetésére van lehetőség. A vizsgá-
latokat követően 4 konkrét fürdőre vonatkoztatva dolgoztak ki a szakértők speciális terápiákat 
– Nagyatád, Mohács, Kaposvár, Szigetvár. A klaszter a kidolgozáson túl segíti ezek megvalósítását, 
azért, hogy jól felismerhető, egyedi szolgáltatásokkal jelenhessenek meg a tagok a piacon.

• „Dél-dunántúli kúraösvény” minősítési rendszerének, védjegy elemeinek és szempontrendszerének 
kidolgozása, bevezetése. Itt a cél az volt, hogy egy olyan rendszer alapjait teremtsék meg, melyhez 
a megfelelő követelmények teljesítése esetén lehet csatlakozni. Bevezetését követően legyen ez 
egy bizalomerősítő védjegy, amely birtokosát segíti a marketing munkában. A minősítési rendszer 
fontos részét képezi a vendégelégedettség mérése, a folyamatos monitoring.

• innováció az e-marketingben, új marketing módszerek alkalmazása, új piacok megnyitása.
• fejlesztési javaslatok kidolgozása. A fürdőknek tudniuk kell, hogy az innovativitás és a kreativitás 

nem csak pénzfüggő. Ezért egy fejlesztési tanulmány is készült, javaslatot téve az egyes fürdők 
potenciális fejlesztési irányaira, szolgáltatásaik bővítésére. 

A Gyógy- és termálturisztikai klaszter kiemelt céljai között szerepelt, hogy mind az egyes tagokra, 
mind pedig a klaszterszervezetre vonatkozóan kialakítsa saját marketing stratégiáját. A gyógy- és 
termálturizmusban érdekelt vállalkozások szerint egyre több pénzt, időt és humán erőforrást kell 
szánniuk a marketing tevékenységük átgondolására, sőt egyáltalán a kialakítására. Mindennek 
fényében különösen kiemelt jelentősége van a közös marketing stratégia kialakításának, és az ezzel 
összefüggésben elkészült 2 közös kiadványnak, a tagok új prospektusainak és a közös honlapnak. 

összegzés
A klaszter kiváltképp alkalmas a turizmusban egyre meghatározóbbá váló, versenyelőnyt is befolyásoló 
minőség biztosítására, hiszen mint a turisztikai értéklánc szolgáltatásainak jól szervezett, regionáli-
san összehangolt hálózata (turisztikai erőforrások, attrakciók, infrastruktúra, szolgáltatás és egyéb 
támogató szektor csoportja), az egyes láncszemek összekapcsolásával komplex módon tudja a minő-
ségmenedzsmentet elvégezni. Habár a létrejött új turisztikai termékek nem koncentrálják olyan módon 
a vendégforgalmat, hogy az a régió versenyképességét mutató statisztikában megjelenjen (pl. a rendez-
vény- és a borturizmus, vagy a várak, kastélyok és gyógyfürdők forgalma nem mutatható ki a regisztrált 
vendégéjszakák számával), azonban innovativitásuk és magas presztízs értékük miatt kiemelkedő a 
marketing szerepük. Így az ezekre a termékekre épülő klaszterek összefogott stratégiai marketingje 
hozzájárulhat a régió versenypozícióját meghatározó mutatók növekedéséhez is. Az érintett turisztikai 
klaszterek gyakorlatának a vizsgálata, számos konkrét példán keresztül visszaigazolta azon hipotézi-
sünket, hogy az innováció nem áll meg a marketing szintjén, hanem hatást gyakorol a termékfejlesztési 
munkára is, ezáltal egy-egy meghatározó turisztikai termék típus megújítására és újra pozicionálására.
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Hévíz turizmusának fejlődési irányai

AbsztrAkt
A Hévízi-gyógytó világhírét a különleges természeti adottsága jelenti és magas színvonalú 
gyógyturisztikai szolgáltatásokkal fogadja a vendégeit. A fürdőváros egyediségének köszönhető, 
hogy nem érintette a magyar turizmusra jellemző recesszió. Azonban Hévíz turizmusának is alkal-
mazkodnia kell a globális változásokhoz, mivel az elmúlt időszakban komoly átalakulások történtek a 
vendégkörét illetően. Folyamatosan növekszik az orosz és ukrán vendégek aránya, amelynek komoly 
gazdasági, társadalmi és kulturális hatásai vannak a város életében.

A fürdővárosban további fejlesztésekben gondolkodnak, amelyeket hosszú távon, komplex módon 
kell megtervezni. A fejlesztéseknek a fenntarthatóság rendezőelveire kell épülniük, megőrizve a ter-
mészeti erőforrások épségét, a világhírű gyógytó és környezetének ökológiai egyensúlyát. A Tófürdő 
és a város eltartóképességére is figyelni kell, azaz ne terheljék túl fizikailag és mentálisan a helyi 
lakosságot sem. Fontos, hogy a helyi társadalom valamennyi tagja részesüljön a turizmus termelte 
javakból és kultúrából.

AbstrAct
The medicinal lake of Hévíz is world famous due to its special natural conditions, and the fact that 
guests can participate in high quality medical tourism services. Due to the uniqueness of the spa 
town, it has not been affected by the recession generally present in Hungarian tourism. However, the 
tourism of Hévíz has to adapt to global changes, since remarkable transformations have happened 
recently regarding its clientele. The number of Russian and Ukrainian guest is constantly increasing, 
which has significant economic, social and cultural impacts on the life of the town. 

In Hévíz further improvements are considered; long-term plans need to be constructed in a complex 
way. The improvements have to be based on the piles of sustainability, maintaining the condition of 
natural resources and the ecological balance of the world famous medicinal lake and its surroundings. 
The carrying capacity of the lake spa and that of the town need to be considered, too; in other words, 
locals should not be overburdened neither physically nor mentally. It is important that all members of 
the local society should benefit from the profits and cultural changes brought about by tourism.

Kulcsszavak: Hévíz, fürdőváros, orosz turisták, fenntarthatóság, komplexitás
Keywords: Hévíz, spa town, Russian tourists, sustainability, complexity



2014/III

18

bevezetés, célkitűzések
A kutatás kiterjed a város turisztikai kínálatának elemzésére, vendégkörének alakulására és Hévíz 
térségben betöltött szerepére. A turizmus olyan komplex társadalmi-gazdasági tevékenység, amely 
sok ágazat részegységéből tevődik össze. Ennek előnyei a kooperációs lehetőségek és a hatékonyság, 
amelynek révén egy rugalmas és kreatív rendszer jön létre. Az összetettsége miatt azonban a turiz-
mus sérülékeny is. Globális-lokális gazdasági hatások és társadalmi változások jelentős problémát 
tudnak okozni akár távoli térségek turizmusában is. Hévíz városát nem érintette a magyar turizmusra 
jellemző recesszió, ezért további fejlesztésekben gondolkodnak.

Tanulmányunkban Hévíz turizmusának általános jellemzőit mutatjuk be és értékeljük, különös 
tekintettel a vendégkör összetételének átalakulási folyamatát.

A tanulmány bemutatja és értékeli a fürdőváros komplex, fenntartható fejlesztésének alapját jelentő 
fürdővárosi hangulatot biztosító építészeti elemeket, környezetvédelmi, tóvédelmi programokat. 

A témA kutAtástörténete és Az AlkAlmAzott módszerek
A kutatás hazai és nemzetközi turizmushoz és fenntartható turizmushoz kapcsolódó adatbázisok, 
szakirodalmak, tanulmányok és cikkek feldolgozásán, illetve személyes adatgyűjtésen alapul.

A fenntartható és felelősségteljes turizmus fogalmi rendszerét a TURIZMUS GOBÁLIS ETIKAI 
KÓDEX (1999, SANTIAGO) határozta meg. A Kódex a turizmust a népek és társadalmak közötti 
kölcsönös megértés és tisztelet eszközeként mutatja be (Preambulum): „Abban a szilárd meggyőző-
désben, hogy a turizmus a különböző kultúrájú és életstílusú emberek közötti közvetlen és spontán 
kapcsolatok révén, melyet előidéz, a béke és a világ népei közti barátság és megértés előmozdítója”.

SZEGEDI A. (2011), a Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselet-vezetője az orosz piacban rejlő 
turisztikai lehetőségeket vizsgálja, a külföldre irányuló orosz turizmus és az orosz turisták jellemzőit 
írja le. A Magyar Turizmus Zrt. és KSH adatbázisok, illetve kiadványok a magyar turizmus helyzeté-
ről, a legfontosabb küldőországokról, turisztikai trendekről adnak pontos adatokat.

Hévíz turizmusának jellemzésénél a szakmai alapot elsődlegesen a HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜ-
LETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2008-2018) adatai, tervei adták.

HÉVÍZ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2008) a kitűzött fejlesz-
tési tervek megismerésében volt hasznos. Fontos azonban figyelembe venni az IVS esetében, hogy a 
2008-2009-es válság előtt készült, így sok, a jelenlegi gazdasági helyzetben még Hévízen is nehezen 
megvalósítható, illetve idejemúlt elképzelést vázol fel. A keresleti és a kínálati oldal is megváltozott 
azóta bizonyos mértékben a fürdővárosban. A célkitűzések között viszont szerepelnek nagyon hasz-
nos és környezetvédelmi szempontból jelentős fejlesztési tervek és stratégiák, amelyek kidolgozása 
gazdasági helyzettől függetlenül is szükségesek a városban.

Az alkalmazott módszerek közül kérdőíves felmérés, szállodai kutatások, önkormányzattal való 
együttműködés és interjúk, illetve helyi tapasztalatok segítették a téma kutatását.

Hévíz turizmusánAk elemzése
Magyarország idegenforgalmi kínálatában a gyógy- és wellness turizmus kiemelt fontosságú terület, 
amelynek a legismertebb, legtöbb vendéget vonzó és legmagasabb minőséget nyújtó fürdővárosa Hévíz.
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Hévízen a turizmus alapját a világhírű és egyedülálló Hévízi-tó, és az arra épülő gyógyturisztikai 
szolgáltatások adják. „Hévíz hírnevét a 44 400 négyzetméter vízfelületű, a világ legnagyobb termé-
szetes meleg vizű, biológiailag aktív gyógytavának köszönheti. A gyógyvíz a 38 méter mélyen lévő 
forráskráterből tör fel, átlagos nyári hőmérséklete 33-35 °C, de télen sem süllyed 23 °C alá, így egész 
évben alkalmas szabadtéri fürdésre. A víz kénes, alkáli-hidrogénkarbonátos, enyhén radioaktív ható-
anyagokat tartalmaz, amely elsődlegesen különféle reumatikus, mozgásszervi, izom- és idegrendszeri 
megbetegedéseket, nőgyógyászati bántalmakat képes gyógyítani. A víz kedvező hatásait már a római 
korban felismerték, de gyógyfürdővé csak 1795-ben gróf Festetics Györgynek, a terület birtokosának 
kezdeményezésére alakították” (Hévízi kistérség területfejlesztési koncepciója 2008-2018:109). Nap-
jainkban a Tófürdőbe belépőt váltók száma meghaladja az évi egymilliót (2010-es adat). 

szálláshelykínálat, vendégéjszaka szám
A város elsődlegesen a gyógyszolgáltatásokra épít, bár egyre emelkedik a szépségápolás, a wellness 
és a medical turizmus (főleg fogászati, reumatológiai kezelések) miatt érkező vendégek aránya is. 
A turisták igényei megkövetelték a minőségi szállásokat, amelyek szállodai férőhelyekként épültek 
meg. 2011-ben a fürdővárosban 23 szálloda, 5 panzió és 1 kemping várta a vendégeket (KSH, 2012). 
Folyamatosan minőségi 3-4-5 csillagos szállodák létesültek az elmúlt évtizedekben és a nagyobb 
szállodákban a gyógykezelések legtöbb formája a vendégek rendelkezésére áll. 2012-ben a hévízi 
kereskedelmi szálláshelyek összesen 207 992 fő vendéget fogadtak, ennek közel fele, 104 619 fő volt 
külföldi vendég, a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 1 005 231 volt, ebből 
670 471 éjszaka a külföldi vendégekhez kötődött. Hévíz városa az összes vendégforgalom tekintetében 
jelenleg a 2. legnépszerűbb magyarországi város, csak Budapest előzi meg a rangsorban (1. táblázat). 

1. táblázat. A legnépszerűbb magyarországi városok 2012 (KSH, előzetes adatok, 2013. február)

Table 1. The most visited Hungarian cities 2012 (HCSO/KSH, preliminary data, February 2013)

összes vendégforgalom belföldi vendégforgalom külföldi vendégforgalom

város
vendégéjszakák 

száma
város

vendégéjszakák 
száma

város
vendégéjszakák 

száma

1. Budapest 7 300 022 Budapest 876 714 Budapest 6 423 308

2. Hévíz 1 005 231 Hajdúszoboszló 464 073 Hévíz 670 471

3. Hajdúszoboszló 715 732 Siófok 409 502 Bük 368 083

4. Bük 635 046 Hévíz 334 760 Sárvár 269 407

5. Siófok 581 712 Zalakaros 291 331 Hajdúszoboszló 251 659

6. Balatonfüred 483 777 Gyula 268 096 Balatonfüred 228 827

7. Sárvár 447 432 Sopron 267 115 Győr 200 352

8. Zalakaros 431 150 Bük 266 963 Siófok 172 210

9. Sopron 360 982 Balatonfüred 254 950 Zalakaros 139 819

10. Győr 357 781 Eger 213 610 Sopron 93 867
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A Sármelléken található Hévíz-Balaton Airport nemzetközi repülőtér kiemelkedő jelentőségű, 
hiszen a külföldi vendégek nagyon könnyen eljuthatnak a térségbe, a repülőtértől 15 perc alatt elérhető 
Hévíz és a Balaton-part is. „Az 1953-ban épített katonai repülőtér 1991-óta működik a polgári repülést 
szolgálva. A 2500 méter hosszú, jó minőségű bazalt-beton kifutópálya szélessége 60 méter. A reptér 
150-200 fős utasszállító repülőgépek fogadására kiválóan alkalmas” (PINTÉR Á. 2009:9).

 A charterjáratok száma jelentős, de a kínálat menetrend szerinti járatokkal is bővült az elmúlt 
évben. A repülőtér egyfelől függ a térségtől, de a terület fejlődésének egy motorja is. Főleg német 
területről érkeznek gépek és egyre gyakoribb orosz charterjáratok indítása is. A fejlesztési céloknak 
megfelelően 2013-tól állandó menetrend szerinti járat közlekedik Oroszország és Sármellék között.

A repülés a legkevésbé környezetkímélő utazási forma, az ökológiai lábnyomot óriási mértékben 
megemeli. Azonban be kell látni, hogy egyelőre szüksége van a régiónak egy ilyen nagyságú repü-
lőtérre a vendégkör miatt, és fordítva is: szükséges ekkora számú vendégkör egy vidéki repülőtér 
fenntartásához.

Hévízi vendégkör jellemzői
A komplex gyógyturisztikai kínálat történelmi gyógyászati hagyományokon és fürdőkultúrán alapul. 
A feltárt római kori villa maradványai igazolják a rómaiak jelenlétét a térségben. Jelentős fejlődés az 
1857-58. évtől történt a területen és 1871-ig a tó közelében hét ház épült gyógyturisztikai céllal. „Az 
építkezéseknek köszönhetően a fürdőtelep egyre látogatottabb lett. 1907-ben felépült az első hévízi 
szanatórium: a Hévíz Szanatórium és Gyógyszálloda” (Hévíz Város IVS, 2008:12).  1800-ban 500, 
1912-ben már 5500 fürdővendégről írnak a korabeli dokumentumok.

1948-ban Hévízfürdőt államosították és a régi szállodákat szakszervezeti üdülőkké alakították. 
A külföldiek száma lecsökkent, a szakszervezeti beutaltak adták a vendégek többségét. 1968 után 
Magyarország, mint a „legvidámabb barakk” szerepelt a köztudatban és Hévízen is megnőtt a külföl-
diek száma. Keleti és nyugati turisták egyaránt érkeztek a fürdővárosba, és Hévíz hasonló szerepet 
töltött be az NDK-NSZK turisták találkozó helyszíneként, mint a Balaton. Ez a térség volt ugyanis 
az a hely, ahol az egymástól elszakított rokonok, barátok újra találkozhattak. Sokan közülük azóta 
is visszalátogatnak nosztalgiázni, hiszen a családok újraegyesülésén túl, új barátságok és szerelmek, 
házasságok is születtek a Balaton partján és Hévízen. A kempingek nagyon népszerűek voltak ebben 
az időszakban, különösen a holland és NDK-s turisták körében, akiknek a nyaralás a „szabadság” 
élményét is jelentette, azonban „még a felhőtlen balatoni nyaralások idején is” az NDK állampolgárait 
folyamatosan megfigyelte a Stasi (SLACHTA K. 2010:134).

A rendszerváltás utáni időszakban, a 90-es években a német-osztrák a fő külföldi vendégkör. 
Ebben az időszakban a magánszálláshelyek is nagyon népszerűek, sok a visszajáró vendég és nagyon 
sok az új vendég, akik Magyarországra, mint egy eddig viszonylag elzárt, érdekes desztinációra 
voltak kíváncsiak. A kempingek iránti kereslet szinte teljesen eltűnt napjainkra a térségből.

A 2000-es évektől egyre magasabb a magyar vendégek aránya. Ebben az időszakban az egész-
ségturizmus egyre népszerűbbé vált, a wellness és gyógyturizmus egyre szélesebb rétegekhez ért 
el a különféle utazási támogatások bevezetése miatt. A nagy fürdőfejlesztések is ekkor mentek 
végbe.  2008 után a válság a turizmusban is visszaeséseket produkált, mind a bevételekben, mind a 
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vendégszámban. Hévízen azonban rövid stagnálás után újra növekedés tapasztalható, ami egyrészt 
a minőségi és komplex gyógyturisztikai szolgáltatásoknak és Hévíz egyediségének, másrészt új pia-
cok, leginkább az orosz és ukrán vendégkör megjelenésének köszönhető. A kínai turisták száma is 
jelentősen megnőtt az utóbbi években, azonban a kínai vendégekre jellemző, hogy az egész országot, 
vagy akár több országot is bejáró utazásokon vesznek részt és így nagyon rövid időt töltenek a fürdő-
városban, sok esetben csak 1 éjszakát, majd utaznak is tovább.

mAgyArország legfontosAbb küldőországAinAk vendégforgAlmA
Magyarországon 2012-ben a külföldi vendégek száma (4 133 118 fő) 8,1%-kal, a külföldi vendégéjsza-
kák száma (11 299 804 éjszaka) pedig 8,5%-kal növekedett 2011-hez képest (KSH, 2013).

1. ábra. Magyarország 10 legfontosabb küldőországa (vendégéjszaka szám), 2012 (KSH, 2013)

Figure 1. The 10 most important sending countries to Hungary (number of guest nights), 2012. (Source: HCSO/KSH)

A Központi Statisztikai Hivatal végleges adatai szerint 2012-ben továbbra is Németország vezeti 
a kereskedelmi szálláshelyi vendégéjszaka szám alapján felállított listát. A német turisták több mint 
2,1 millió vendégéjszakát töltöttek el Magyarországon. Oroszország pedig már a 4. legfontosabb 
küldőország volt 2012-ben, összesen 600 492 éjszakát töltöttek el hazánkban (ez 30%-os növekedés 
a 2011-es eredményekhez képest). Az orosz éjszakák 96,9%-a szállodai vendégéjszaka, ők szinte 
kizárólag a minőségi szállásokat keresik (1. ábra). 

Magyarország turizmusában a gyógyturizmus kiemelt szerepet kap. A gyógyszállodák jelen- 
tőségét mutatja, hogy 2012-ben a kereskedelmi szálláshelyi vendégéjszakák 10,4%-át (2,2 millió 
éjszaka) gyógyszállodában regisztrálták (KSH, 2013). Az orosz vendégeknek köszönhetően a 
gyógyszállodákban növekedett a vendégek száma.
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2. ábra. Hévízi orosz vendégéjszakák aránya az összes orosz vendégéjszaka számhoz viszonyítva, 2012 (KSH, 2013)

Figure 2. The number of guest nights spent by Russians in Hévíz 
compared to the total number of guest nights spent by Russians (%), 2012 (HCSO/KSH)

A 2. ábra bemutatja, hogy a vendégéjszakák több mint 30%-a (181 232 éjszaka) Hévíz városához 
köthető, így Oroszország 2012-ben már a második legfontosabb küldőországa volt a fürdővárosnak 
Németország után, megelőzve a hosszú évekig második Ausztriát (KSH, 2013). Az orosz vendégéj-
szakák 54%-át Budapesten töltötték el. Az orosz turisták száma kimagasló Hévízen a többi jelentős 
vidéki gyógyfürdő, Hajdúszoboszló, Sárvár, Bük forgalmához képest.

3. ábra: Az orosz vendégéjszakák száma a magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken (2003-2012) (KSH, 2012)

Figure 3: The number of guest nights spent by Russians in Hungarian commercial accommodation establishments 
(2003-2012) (HCSO, 2012)
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Az orosz beutazó forgalom növekedése Magyarországon világviszonylatban is jelentős. Az Europen 
Travel Commission adatai alapján az orosz turisták 2011-ben 26,8 millió utazást tettek világszerte. 
Ebből 21,2 millió (79,3%) utazás Európán belül történt, míg 5 millió utazás célpontja Európán kívüli 
desztináció volt. Az orosz turistaérkezések száma Kelet-Közép-Európában összesen 12 millió volt 
2011-ben, ami az összes orosz európai utazások 56,6%-a. Ez a szám jól mutatja, mennyire központi 
célpont lett az utóbbi időszakban Kelet-Közép-Európa az orosz piacon (ETC 2012).

A kutatás által vizsgált desztinációk közül 2012. január – március közötti időszakban az előző évi-
hez képest Magyarországon volt a legkiemelkedőbb növekedés, mind a vendégszámot (közel 50%-os 
növekedés), mind a vendégéjszaka számot értékelve (közel 56%-os növekedés). Fontos megemlíteni, 
hogy szinte az összes vizsgált országnál 10%-ot meghaladó növekedés volt tapasztalható az orosz 
utazások körében. Ez Oroszország, mint fő turistaküldő ország szerepének növekedését mutatja a 
globális turisztikai piacon (ETC 2012).

Jelenleg dinamikus az orosz vendégek számának növekedés hazánkban (3. ábra), de fontos lenne 
megvizsgálni hosszú távon, melyek a közvetlen okok és meddig folytatódhat ez a tendencia.

Hévíz versenytársAinAk vizsgálAtA
Hazai versenytársak

Hévíz olyan egyedi adottsággal rendelkezik, amellyel a többi fürdőváros nem tudja felvenni a versenyt. 
Ennek alapja az egyedülálló természeti környezet, a világ legnagyobb biológiailag aktív gyógytava, és 
a gyógyturisztikai hagyományok. Azonban a többi vidéki gyógyfürdőben is folyamatos fejlesztéseket 
hajtanak végre, és mindenki próbál kicsit mást nyújtani, olyan területeket lefedni, amivel előnybe 
kerülhet a másikkal szemben, így a hazai gyógyhelyek vizsgálata mindenképpen szükséges.

Elsődlegesen a vendégek számát, és küldőországok szerinti összetételét vizsgáltuk. Azért fontos 
a külföldi vendégkör elemzése, mivel hosszú időt töltenek el az adott gyógyhelyen, sok szolgáltatást 
vesznek igénybe és többet is költenek itt tartózkodásuk alatt, mint a magyar vendégek.

A 4. ábra a külföldi vendégéjszakák küldőországok szerinti eloszlását mutatja. A vizsgálat öt hazai 
fürdőváros, elsődlegesen Hévíz legfontosabb hazai versenytársainak (Bük, Sárvár, Hajdúszoboszló és 
Zalakaros) 2012-es kereskedelmi szálláshely adatain alapul. Ezek a gyógyhelyek kerültek be a 10 leg-
népszerűbb hazai település listájára, illetve ezeken a településeken olyan jelentős a külföldiek aránya, 
hogy érdemes összehasonlítani Hévízzel. A többi gyógyfürdő, mint például a tradicionális fürdőhely 
Harkány, illetve a hazai vendégek körében közkedvelt Gyula, Debrecen vagy Kehidakustány esetében 
nagyon alacsony a külföldiek száma, így Hévíz közvetlen versenytársainak sem tekinthetőek.

A német vendégkör még mindig kiemelkedően jelentős a gyógyturizmus területén hazánkban. 
A vizsgált fürdőhelyek közül Sárvár az egyetlen, ahol nem Németország a legfontosabb küldőország. 
Az arányokat fontos megvizsgálni, hiszen ezek mutatják meg igazán Hévíz jelentőségét a hazai 
gyógyturizmusban. Hévízen például több német vendégéjszakát regisztráltak, mint amennyi külföldi 
éjszakát Hajdúszoboszlón összesen eltöltöttek (KSH, 2013).

Az orosz vendégek száma Hévízen kimagasló, azonban sokkal kisebb számban még Sárváron és 
Hajdúszoboszlón vannak jelen. A hévízi orosz vendégéjszakák száma jóval meghaladja a zalakarosi 
külföldi éjszakák számát is.
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4. ábra. A külföldi vendégéjszakák küldőországok szerinti eloszlása a legnépszerűbb gyógyfürdőkben, 2012 
(KSH, 2013)

Figure 4. Distribution of sending countries of foreign guest nights in the most popular spas 2012 (HSCO, 2013)

Különösen érdekes a cseh turisták magas aránya, Bük és Sárvár esetében is a legfontosabb piacok 
egyike. A cseh vendégek száma 2008-2009 óta növekszik dinamikusan hazánkban, köszönhetően a 
forintgyengülésnek is, hiszen nagyon kedvező árakon tudnak nálunk üdülni. A csehek egyértelműen 
a minőségi gyógyturizmus iránt érdeklődnek Magyarországon, mivel a fürdőkultúra Csehországban 
is nagyon magas szinten van, híres és nagy presztízsű gyógyfürdőkkel rendelkeznek. A gyógyfürdők 
mellett az utóbbi években a klasszikus balatoni nyaralás is egyre népszerűbbé válik a cseh vendégek 
körében.

Vannak különleges, csak egy-egy fürdőhelyre jellemző vendégkörök is. Hévíz esetében ilyen a 
svájci, illetve izraeli vendégek jelenléte, illetve az egy napra érkező, hosszú körutazásokon résztvevő 
kínaiak is, illetve jelentős a lengyel és román vendégek aránya Hajdúszoboszlón (KSH, 2013).

Fontos azt is megvizsgálni, hogy a külföldiek körében legnépszerűbb három gyógyfürdő (Hévíz, 
Bük, Sárvár) esetében mennyi időt töltenek el átlagosan a legfontosabb küldőországok turistái. 
Az 5. ábrán látható, hogy Hévíz képes a leghosszabb ideig megtartani a vendégeit, tartalmasabb, 
összetettebb programokat, komplex szolgáltatásokat kapnak a turisták.

„Az egészségturizmus, mint tértípus egyik domináns jegye a nagyfokú koncentráltság. A magas 
beruházásigény egy-egy településen összpontosuló fejlesztéseket eredményez, mely azt környezeté-
ből kiemeli. A turisztikai infra- és szuprastruktúra így központosítva van jelen… a szállodák szinte 
„be akarják zárni” az embereket, hogy költéseik minél magasabb szintjét ott realizálják” (AUBERT 
A. – JÓNÁS-BERKI M. – MARTON G. 2012:16). A három vizsgált település közül Sárvár esetében 
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a legrosszabbak a kapott értékek. Ennek oka, hogy Sárváron a gyógyfürdő és néhány szálloda fejlesz-
tése megtörtént az elmúlt években, de a fürdőn és a szállodákon kívül egyelőre nem találhatóak még 
olyan térségi programok, amelyek miatt a nagyszámú osztrák és cseh turista hosszabb ideig maradna.

5. ábra. A fő küldőországok turistáinak tartózkodási ideje Sárvár, Bük és Hévíz esetében (KSH, 2012)

Figure 5. The average duration of stay foreign visitors to Sárvár, Bük and Hévíz (HSCO, 2012)

nemzetközi versenytársak vizsgálata
Hévíz esetében a vendégéjszakák 67%-a külföldi vendégekhez köthető (KSH, 2013). A közvetlen 
külföldi versenytársak vizsgálata megmutatja, milyen színvonalbeli és árbeli különbségek vannak az 
egyes gyógydesztinációk között Európában.

A gyógyturizmus területén Európában a legjobb minőséget nyújtó desztinációk egyike az úgy-
nevezett észak-olasz „Terme Regio”. Olyan települések fürdői tartoznak ide, mint Abano Terme, 
Montegrotto Terme, illetve a lombardiai termálvárosok. Jól megszervezett térségek, színvonalas 
termékekkel, ahol a magas árak ellenére is kedvező az ár-érték arány. Szintén nagyon magas minő-
ségű szolgáltatásokat nyújtanak a svájci és német fürdővárosok és szanatóriumok, mint például St. 
Moritz, Lugano, Bad Ragaz, Zermatt, Arosa, illetve Baden-Baden (KÖNNYID L. 2012). Ezen fürdő-
városok esetében a komplex gyógyturisztikai csomagok minőségi programokat tartalmaznak, illetve 
kiegészülnek a gyönyörű települési környezettel, a sokszínű természeti és kulturális látnivalókkal. 
Az olasz, svájci fürdők jelenleg magasabb színvonalat képviselnek, szervezettebb desztinációk, mint 
Hévíz, így nem tekinthetőek közvetlen versenytársainknak.

A gyógyturisztikai piacon találhatóak olyan fürdők az Osztrák-Magyar Monarchia egykori jelentős 
fürdővárosai közül, amelyek jelenlegi állapotuk (erdélyi és felvidéki fürdők), illetve jelenlegi gyógyá-
szati profiljuk (Bad Ischl) miatt nem konkurensei Hévíznek. Az áraik sok esetben alacsonyabbak, 
azonban a szolgáltatások színvonala is gyengébb, mint Hévíz esetében (KÖNNYID L. 2012:9).
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Hévíz közvetlen nemzetközi versenytársai a gyógyturisztikai piacon az Osztrák-Magyar Monarchia 
máig jelentős fürdővárosai, leginkább a cseh fürdők, Karlovy Vary (Karlsbad) és Mariánské Lázné 
(Marienbad). Nagyon hasonló vendégkörrel rendelkeznek, mint Hévíz és a gyógyászati hagyományok 
és a gyógykezelések területén is sok a közös jellemző.

Karlovy Vary és Hévíz összehasonlítása
Az orosz vendégkör az utóbbi években kezdett el érdeklődni hazánkban a gyógyturizmus iránt. Több 
európai, nagy hagyományú fürdővárosban is hasonló folyamat játszódott le az elmúlt tíz évben, külö-
nösen igaz ez a cseh, illetve osztrák gyógyhelyekre.

A cseh fürdővárosokat, mint versenytársakat fontos részletesen megvizsgálni, ráadásul Karlovy 
Varyban az oroszok 10-15 évvel ezelőtt kezdtek el egyre nagyobb számban megjelenni, és a jelenlétük 
okozta hatások már jól láthatóak, amelyekből Hévíz jövőképére is lehet következtetni.

6. ábra. Karlovarsky régióban, kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszaka szám, német és orosz vendégek 
(2000-2011) (Czech Statistical Office, 2012)

Figure 6. The number of guest nights at commercial accommodation establishments in the Karlovy Vary region, 
German and Russian guests (2000-2011) (Czech Statistical Office, 2012)

A „Czech Statistical Office” adatai alapján vizsgáltuk a csehországi Karlovarsky régióban (ide 
tartozik Karlovy Vary és Mariánské Lázné fürdővárosa is) az elmúlt 12 év vendégéjszaka számának 
alakulását a kereskedelmi szálláshelyeken, különösen a két fő küldőország, Németország és Orosz-
ország szempontjából. Megállapítható, hogy 2000-ben a német vendégéjszakák száma még közel 
hétszerese volt az oroszok által eltöltött vendégéjszakáknak. Az elmúlt 12 évben azonban a német 
vendégéjszaka szám – néhány kiemelkedőbb év mellett – stagnált, eközben az orosz vendégéjszakák 
száma megötszöröződött. Ennek oka az elegáns települési környezet, illetve a cseh fürdők ismertsége. 
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Emellett az orosz vendégeknek van egyfajta „betegségtudatuk”, ami azt jeleni, hogy minden kezelést 
igénybe akarnak venni, ezért az olyan fürdőket keresik, ahol komplex gyógyturisztikai szolgáltatáso-
kat kaphatnak. Nagyon hasonló folyamat játszódik le napjainkban Hévízen, ahol szintén a német a fő 
vendégkör, de az utóbbi években az orosz vendégek száma kimagaslóan növekszik, és ha a tendenciák 
folytatódnak, a cseh fürdővároséhoz hasonló arányok várhatók (6. ábra).

Karlovy Vary vizsgálata egyéb szempontokból is hasznos a Hévízen lejátszódó folyamatok megér-
tése miatt, ehhez a kutatásban személyes tapasztalatok és ismeretek állnak rendelkezésre (tanulmányi 
út Karlovy Varyban, 2012 őszén). A nagyszámú orosz vendég jelenlétének több szemmel látható 
jele is volt a cseh fürdővárosban. Egyrészt feltűnőek a mindenhol megjelenő cirill betűs hirdetések, 
másrészt nagyon jelentős építkezések zajlottak a városban, amelyek sok esetben orosz befektetőkhöz 
köthetőek.

Az összes olyan hirdetésen, plakáton, amelyeknél az orosz vendégkör a megcélzott fogyasztói 
kör, kizárólag orosz nyelvű felirat található. Ilyen szegmensek az ingatlanpiac és a gyógyturisztikai, 
illetve exkluzív szolgáltatásokat nyújtó szépészeti beavatkozások köre. Hévízen is egyre több cirill 
betűs plakát és tábla jelenik meg, hasonlóan az ingatlan és szépségápolás hirdetésekben, ám itt inkább 
egyelőre kiegészítő nyelvként a magyar, angol és német mellett (7. ábra).

7. ábra. Orosz nyelvű utazási és ingatlan hirdetések Karlovy Varyban, illetve Hévízen (Köbli Á. 2012)

Figure 7. Travel and real estate advertisements in Russian in Karlovy Vary and Hévíz (Á. Köbli 2012)

A cseh fürdővárosban az orosz üzletemberek, mint befektetők is megjelentek az elmúlt években. 
Nagyon sok építkezés van jelenleg is a városban. „Több százmillió dollárt fektettek be eddig orosz 
tőkések Karlovy Varyban, a csehországi gyógyfürdő-paradicsomban. A helyiek elismerik, hogy a 
keletről jött pénznek is köszönhető a patinás város megújulása” (hvg.hu).

Az orosz befektetők elsődlegesen az ingatlanpiacon jelennek meg és a hosszú távú befektetéseket 
keresik. „Sajátos verseny alakult ki az orosz cégek között, mégpedig főleg abban, hogy melyikük tudja 
megszerezni a még befektetésre érdemes belvárosi telket vagy lebontásra ítélt bérházat. A szezon elég 
hosszú, szinte teljes évben tart, úgyhogy a megtérülés is jól kalkulálható” (hvg.hu).

Fontos, hogy Hévízen tanuljanak a külföldi példákból és megpróbálják kiszűrni a negatív hatá-
sokat, például az orosz felvásárlások terén. Ehhez a turizmusban érintett szereplők részéről kellő 
körültekintés és figyelem kell, hogy a rövid távú gazdasági érdekek ne írják felül a hosszú távú, az 
egész helyi társadalmat érintő célokat.
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„fürdővárosi miliő”
Hévízen az elmúlt évtizedekben folyamatos fejlesztések és építkezések zajlottak, azonban Hévíz 
arculata sok esetben spontán fejlődések révén alakult ki, így a klasszikus, „békebeli” fürdővárosi 
hangulat csak korlátozottan érezhető. Karlovy Vary esetében például maga a városkép is egyfajta 
plusz vonzerőként jelenik meg a turisztikai kínálatban (8. ábra).  

8. ábra. Karlovy Vary és Mariánské Lázné fürdővárosi hangulata (Köbli Á. 2012)

Figure 8. Spa town atmosphere in Karlovy Vary and Mariánské Lázné (Á. Köbli 2012)

Hévízen az építkezéseknek igazodni kell a gyógyhely arculatához, a cél egy viszonylag egységes 
városkép kialakítása. Szükség van az egyes településrészek funkciók szerinti rendezésére, amely már 
kezdetét vette a városközpont rehabilitációjával, ahol egységes gyalogosövezetet hoznak létre (9. ábra). 

9. ábra. Hévízi „fürdővárosi miliő” (Köbli Á. 2013)

Figure 9. „Spa town milieu” of Hévíz (Á. Köbli 2013)

Hévíz Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2008) javaslatot tesz „Hévíz Gyógyfürdőhely 
Arculati kézikönyve” kidolgozására, amelyben az önkormányzat az érintett magánszemélyekkel, 
vállalkozókkal és egyéb szervezetekkel együttműködésben meghatározza a fejlesztések alapvető 
megvalósítandó elemeit. „A kívánt arculati elemeket szükséges a szakszerű kidolgozást követően 
pontosan rögzíteni. Szükséges továbbá meghatározni az arculati elemek megvalósulásának koordiná-
lását, esetleges támogatási rendszerét, illetve a megvalósulás ellenőrzését is. Az építészeti elemekre 
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vonatkozóan irányadó dokumentum Hévíz Város Önkormányzata által elfogadott, az épített örökség 
értékeinek helyi védelméről szóló rendelete” (IVS, 2008:144). 

A kézikönyv segítségével egy, az építészeti elemeket hosszútávon meghatározó városi dokumen-
tum készülhetne, amellyel a fürdővárosi hangulat emelhető lenne Hévízen.

Hévíz fejlesztésének strAtégiAi jAvAslAtAi
Hévíz Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2008-ban készült el, és a 2008-2013 közötti 
időszakra jelöl ki célként megvalósítandó terveket a fürdővárosban. Ebben az IVS-ben több olyan 
stratégia elkészítését is javasolják, amelyek Hévíz élhetőségét, ökológiai védelmét, illetve arculati 
megszépülését szolgálják.

A fejleszteni kívánt területek nagyon fontosak, mivel Hévíz gazdasága és turisztikai kínálata is tel-
jes egészében egy egyedülálló természeti erőforrásra, a Hévízi-tóra és azt körülvevő szűkebb (parkok, 
város) és tágabb (Keszthelyi-hegység, Balaton, Kis-Balaton, Zalai-dombság) természeti környezetre 
épül. A természeti erőforrások bármilyen változása hatással van a város gazdaságára, turizmusára és 
a helyi lakosságra is, így a környezet védelmének Hévízen kiemelt feladatnak kell lennie. Mivel 2013-
ban lejárt a fejlesztésekre kijelölt határidő, megvizsgáltuk, melyek azok a stratégiák és fejlesztések, 
amelyek már elkészültek.

világörökség cím megszerzése
Hévízen már többször is tervbe vették a Világörökségi cím megszerzésére irányuló koncepciók 
kidolgozását. Ennek alapja, hogy: „a Hévízi-tó a világ egyik legjelentősebb természeti, mára részben 
kulturális öröksége. Egyedülálló a természetes termál forrástó, amihez hasonlót csak Izlandon találni. 
A Hévízi-tó világörökség cím megszerzésére irányuló korábbi kísérletek a korábbi, annak állapotát 
romboló bányászat idején, egyfajta védekezésként merültek fel. Mára a tó több szempontból stabilizá-
lódott, így időszerű lenne ennek ismételt kezdeményezése” (IVS, 2008:65).

Többfajta koncepciót is kidolgoztak a jelentkezést illetően. A legnépszerűbb kezdeményezés, 
amely felterjesztésre is került a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság ajánlási listájára 2003-ban, 
a Hévízi-tavat együtt jelölte a Tapolcai-medence tanúhegyeivel és Tihanyi-félsziget forráskúpjával. 
Ennél a koncepciónál a probléma, hogy nagyon sok önkormányzatnak kellene együtt dolgoznia, és 
meghozni a közös döntéseket, amely viszont szinte lehetetlen. A hévízi önkormányzatnál elkészített 
interjúkból kiderült, hogy egyes önkormányzatok félnek a korlátozásoktól, amelyek a Világörökségi 
címmel járhatnak, így addig felesleges közösen tervezni, amíg az elhatározás minden egyes település-
nek nem önszántából jelentkezik.

Hévíz Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában megjelenő javaslat a Hévízi-tó önálló felter-
jesztésére irányul. Kiemeli, hogy a cím megszerzése a város régi törekvése, és elsősorban marketing 
szempontból kiemelkedő jelentőségű, a város jobb megítélése és az eredményesebb értékesítés miatt 
lenne fontos. Kitűzik egy kezelési terv kidolgozását, amelyben „a hatályos magyar törvényekre, 
jogszabályokra, önkormányzati rendeletekre támaszkodva az országos, regionális és önkormányzati 
tervekkel, valamint azok cél- és eszközrendszereivel összhangban és az érintettek közös elhatározá-
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sával meghatározza a világörökségre felterjesztett terület jövőképét, a követendő stratégiát, valamint 
a rövid-, közép-, és hosszú távú célokat” (IVS, 2008:66).

Az elmúlt években nem készült el a terv részletes kidolgozása, amelynél nemcsak a marketing 
szempontokat kellene figyelembe venni a városnak, hanem azt az ökológia védelmet is, amely a 
Világörökség megszerzésével Hévíz természeti erőforrásait védené. Mindezek miatt nem Hévíz 
önálló felterjesztése a legjobb megoldás.

Füzesi Lászlóné, a „Hévízért” Városvédő, -fejlesztő, Kulturális Egyesület elnöke, és önkormány-
zati képviselővel készített interjú alapján (2013) a legeredményesebb koncepció a Világörökségi 
cím elnyerésére, Hévíz és Keszthely közös jelölése lenne, mint „klasszikus történeti tájegyüttes”. 
Az UNESCO 1992-ben a Világörökség egyezmény keretében létrehozta a „klasszikus történeti táj” 
kategóriát, olyan kultúrtájak részére, amelyek: „történelmi, esztétikai, antropológiai vagy néprajzi 
szempontból jelentős, viszonylag ritka együttesek, az ember és a természet hosszú ideje tartó harmo-
nikus egyensúlyának bizonyítékai és a visszafordíthatatlan változások szempontjából sérülékenyek” 
(UNESCO, 1992).

Hévíz és Keszthely esetében a térség „kivételes és különleges jelentőségű, mert a természeti táj 
adta lehetőségeken alakult kultúrtájban a római kori pannóniai kisugárzás napjainkig mutatóan folya-
matos” (KISS J. 2003). A két települést összeköti közös kulturális hagyományaik és szokásaik és a 
természeti környezet.

A Hévízi-tó és a környező lápterületek közös ökológiai egységet alkotnak, és a Vindornyai-láptól 
egészen a Kis-Balatonig egy összefüggő lápmező található. Azonban nagy probléma, hogy ezek a 
lápterületek folyamatosan száradnak ki. „A napjainkban is zajló folyamat nemcsak a tőzeges területek 
talajára, vízháztartására van hatással, hanem a lápterületek növény- és állatvilágára is” (heviz.me).

A világörökségi pályázat előkészítését a területen egy komoly tájrehabilitációs folyamatnak kell 
megelőznie, például a LIFE – tájrehabilitációs pályázat segítségével. A LIFE (L’Instrument Financier 
pour l’Environnement) az Európai Unió környzetvédelmi politikáját támogató program, amelyet 
1992-ben hoztak létre és jelenleg LIFE+ néven működik.

„Az 1992-ben útjára indított LIFE program az európai uniós finanszírozás egyik alappillére a 
környezetvédelem területén. A LIFE olyan alapvető környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásában 
játszott fontos szerepet, mint például az élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelv vagy a vízügyi 
irányelv. A közvetlen környezeti előnyök szempontjából az éghajlatváltozás, a vízügy és a hulladékgaz-
dálkodás területén futó ökoinnovációs projektek tekinthetők a legsikeresebb kezdeményezéseknek” 
(europa.eu).

A tájrehabilitáció segítségével megfelelő ökológiai állapotba kerülhetne a természeti környezet, 
és a sikeres pályázat majd megvalósítás esetén pályázhatnának a „klasszikus történeti táj” címre. 
„A „történeti táji védettség” alkalmat ad a sokszínű közösségi és táji értékek hosszú távú fenntartá-
sára, megóvására, tükrözi az évszázados hagyományokat, vonzerőt jelent a bel-, és külföldi turizmus 
számára egyaránt” (kormany.hu).

A leírt terveket egyelőre csak elméleti szinten kezelik Hévízen, de minél hamarabb el kellene kez-
deni a gyakorlati megvalósítás kidolgozását is. Így a Hévízi-tó és a térség komoly lépéseket tehetne a 
Világörökségi cím felé.
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érzékeny természeti környezet védelme
A Hévízi kistérség nagyon kedvező természeti-ökológiai adottságokkal rendelkezik, ahol nagy 
arányban maradtak fenn természetes, természet közeli területek, „hagyományosan” művelt tájak. 
Kiemelendő mozaikos élőhely összetétele, gazdag vízhálózata, ezek turisztikai vonzerőként is 
érvényesülhetnek. Erdőterületei főleg a Keszthelyi-hegységben találhatóak, és nagy részük a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. 

Az egész kistérségre jellemző a tiszta, rendezett környezet, mivel az önkormányzatok és a lakók 
is odafigyelnek erre. Hévíz 1998-ban elnyerte a „Virágos Európáért” verseny ezüstérmét, ugyanis a 
városban szinte mindenhol, még a lámpaoszlopokon is, kis virágosládákban sok-sok gyönyörű virág 
található. 2012-ben a városok között Hévíz nyerte el a fődíjat a Virágos Magyarországért környezet-
szépítő versenyen (10. ábra), így 2013-ban részt vehettek az európai megmérettetésen, így a virággal 
fedett területek aránya tovább nőtt. Az egész város és a környező falvak is sokat tesznek azért, hogy 
Hévízen igazi fürdővárosi hangulat, a falvakban pedig autentikus falusi hangulat alakuljon ki.

10. ábra. Hévíz – Virágos Magyarországért Verseny 2012 (Köbli Á. 2013)

Figure 10. Entente Floral Hungary 2012 (Á. Köbli 2013)

A Hévízi-tó állapotának megőrzése szempontjából kiemelten fontos a vízcsökkentő hatások és a 
felszíni, felszín alatti szennyeződések elleni védelem.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában a környezeti fenntarthatóság biztosításához „Tóvédelmi 
Program” kidolgozását tervezik, „amely a Hévíz-tó és ökoszisztémája és a meglévő természeti 
értékek védelmének érdekében jön létre és melynek keretében a tó vizének mennyiségi és minőségi 
védelmét biztosító célok lehatárolásra, az ehhez kapcsolódó jogszabályi rendszer kidolgozásra kerül” 
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(IVS, 2008:68). Az önkormányzat tájékoztatása szerint a program kidolgozása nem valósult még 
meg, leginkább területi viták hátráltatják az elkészültét. Pedig nagyon fontos lenne még pontosabban 
szabályozni a lápi jelleget mutató területek védelmét, mivel ezeket a területeket nem szabad beépíteni.

A másik tervezett stratégia, amely egyelőre nem került kidolgozásra, „Hévíz Város Klímavédelmi 
és Fenntartható Fejlődés Stratégiája”. „A stratégia alkalmazása révén a város környezetállapota úgy a 
bel-, mint a külterületeken dinamikus egyensúlyban marad, illetve javuló állapotot mutat, miközben 
mindez a város megítélését, arculatát is pozitív irányba befolyásolja. A városon belüli zöldfelület 
mediterrán hangulatú, változatos bővítése, minőségének emelése szintén környezetvédelmi és kör-
nyezetesztétikai, illetve arculati célokat szolgál” (IVS, 2008:55).

A turizmus pozitív és negatív hatásai Hévízen
A fürdővárosok esetében a turizmus kiemelt szerepe révén sok olyan hatás éri a helyi lakosságot, ami 
más településeken nem, vagy csak kis mértékben jelentkezik. 2013 tavaszán Hévízen kérdőíves fel-
mérést végeztünk a helyi lakosság körében, hogy megtudjuk, melyek a legjelentősebb pozitív, illetve 
negatív hatások, amelyeket egyértelműen a turizmusnak tulajdonítanak. A kutatás során 80 fő állandó 
lakost kérdeztünk meg (Hévíz lakosságának 1,8%-a). 

2. táblázat. A turizmus legjelentősebb pozitív hatásai Hévízen (Köbli Á. 2013)

Table 2. The most important positive effects of tourism in Hévíz (Á. Köbli 2013)

Hatás gyakoriság (%)
Tisztaság 42,5
Munkalehetőség 38,8
Rendezett 37,5
Magas életszínvonal 26,3
Jó anyagi helyzet 26,3
Fejlett infrastruktúra 25,0
Szép, nyugodt város 20,0
Állandó fejlesztések 20,0
Jó közbiztonság 20,0
Programok 17,5
Jól szervezett 13,8
Sok zöldterület 12,5
Sok nemzetiség 7,5

A megkérdezettek szerint a legfontosabb pozitívum (2. táblázat) a tiszta és rendezett környezet 
a településen, amelyet a turizmusnak tulajdonítanak, ez az élhetőség egyik alapfeltétele. A telepü-
léskép után elsősorban gazdasági hatásokat említettek, a válaszadók több mint harmada kiemelte a 
jó munkalehetőségeket Hévízen, sokan a magas életszínvonalat és a jó anyagi helyzetet is. A város 
infrastruktúráját fejlettnek értékelték, amely az állandó fejlesztéseknek köszönhető. A szervezettséget 
és a színes programkínálatot szintén a turizmusnak tulajdonították a helyiek.

A hévízi kutatásban a válaszadók harmada (32,5%) nem tudott olyan negatív hatást említeni a für-
dővárosban, amelyet a turizmushoz köthetne. A többi válaszadó (67,5%) által leggyakrabban említett 
negatív hatások a 3. táblázatban láthatóak.
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3. táblázat. A turizmus legjelentősebb negatív hatásai Hévízen (Köbli Á. 2013)

Table 3. The most important negative effects of tourism in Hévíz (Á. Köbli 2013)

Hatás gyakoriság (%)
Magas árszínvonal 45,0
Autóforgalom 35,0
Parkolási nehézségek 32,5
Hévízi-tó túlzott igénybevétele 25,0
Bűnözés 17,5
Nagy zaj, zsúfoltság 12,5
Helyi lakosok hozzáállása 7,5

A turizmus jellegéből adódik, hogy negatív hatások is érik a fürdővárosi lakosságot. A legerősebb 
turizmushoz köthető negatívum a városban a magas árszínvonal, a termékek, élelmiszerek, szolgálta-
tások magas ára. Nagyon sokan említették, hogy a külföldi vendégek árszínvonalához vannak az árak 
igazítva a fürdővárosban, így a mindennapi megélhetés jóval drágább, mint például a szomszédos 
Keszthelyen. Az árak az orosz vendégek megjelenésével tovább emelkedtek.

A másik problémás terület a megnövekedett autóforgalom a városközpontban, illetve a parkolási 
nehézségek. Ezen a problémán próbálnak enyhíteni a jelenleg is épülő várost elkerülő úttal, amelynek 
keretében áthelyezésre kerül az autóbusz pályaudvar és egyéb, a városközpont forgalomcsökkentését 
támogató fejlesztések is megvalósulnak.

A válaszadók negyede említette problémaként a Hévízi-tó túlzott igénybevételét, amely jól mutatja, 
hogy a helyi lakosok tisztában vannak a tó védelmének fontosságával, és a természeti értékek sebez-
hetőségével. Ennek köszönhető a helyiek nagy hatású fellépése például a nyolcvanas évek végén a 
Nyirád térségében történő bauxitbányászattal szemben, amely veszélyeztette a Hévízi-tó állapotát és 
a helyiek megélhetését, illetve a 2000-es évek közepén, egy, a Hévízi-tó közvetlen közelébe, védett 
lápterületekre tervezett luxusszálloda elleni tiltakozás, amely súlyosan veszélyeztette volna a tó 
ökológiai egyensúlyát. Hévízen az érzékeny természeti vonzerő és a lakosság magas életszínvonala 
miatt megvan a lehetőség, hogy hosszútávon vezető szerepet vállaljanak a környezettudatos település 
kialakításában, amely a minőségi kínálat kialakítása szempontjából is fontos, mivel új, környezettu-
datos célcsoportokat lehet a fürdővárosba vonzani.

4. táblázat. Ha a turizmus szerepe nem lenne ilyen jelentős Hévízen, akkor is itt élne-e? (Köbli Á. 2013)

Table 4. If the role of tourism was not so significant in Heviz, would you still live here? (Á. Köbli 2013)
Hévízen élne? gyakoriság (fő) %

Igen 52 65
Nem 16 20
Nem tudom 12 15
Összesen 80 100

Hévízen a turizmus kiemelt szerephez jut az élet minden területén. A kérdőívben kérdésként sze-
repelt, hogy ha nem lenne ilyen jelentős a turizmus hatása Hévízen (a fent említett pozitív és negatív 
hatásokat egyaránt figyelembe véve), vajon akkor is a fürdővárosban élnének-e. A válaszadók közel 
kétharmada csakis Hévízen tudja elképzelni az életét, mint a felmérés során összegyűjtött kiegészítő 
információk és a személyes beszélgetésből kiderült, nagyon sok olyan hévízi lakos van, akik egész 
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életükben, ebben a városban éltek. Ennek alapján feltételezhető, hogy Hévíz hosszútávon jól meg 
tudja tartani a helyi lakosokat és a fiatalokat (4. táblázat).

következtetések
Az orosz vendégek meghatározó tényezővé léptek elő Hévízen, akik kimagaslóan sokat költenek, ezért 
a hosszú távú tervezéseknél feltétlenül tervezni kell a jelenlétükre. Azonban figyelni kell arra, hogy a 
hagyományos német és magyar vendégkör is megmaradjon, valamint Hévíz minden vonatkozásában 
egyre sokszínűbb és egyedi hellyé váljon, amely kiemelkedő érték a magyar turisztikai piacon.

A változatos összetételű vendégkör kulturális sokszínűsége jelentős mértékben képes mérsékelni 
az örökölt történelmi előítéleteket, a kultúrák közötti kölcsönös megismerést és tiszteletet. A kulturális 
sokszínűség a biológiai diverzitáshoz hasonlóan érték, amelyet az UNESCO is rögzített.

Hévíz feladata, hogy megőrizze, illetve emelje jelenlegi szerepét a nemzetközi turizmusban, úgy, 
hogy közben megvédi az ökológiai állapotokat és a fürdőkultúra minőségét a térségben.  Hévíz jövő-
jének biztosításához egy rugalmas, de elkötelezett rendszer kialakítása szükséges, amelynek alapja 
hosszú távon a fenntarthatóság és a rugalmas alkalmazkodóképesség.
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Kátay Ákos

A szállodák minősítésének sajátosságai 
az Európai Unióban

AbsztrAkt
A szolgáltatások ismert jellemzőinek egyike a megfoghatatlanság. A turisztikai szuprastruktúra egyik 
elemét alkotó szálloda terméke tiszta szolgáltatás, hiszen az élményen kívül semmi más nem kerül a 
vendég tulajdonába. A szállodai szolgáltatás iránti igény jellemzően megelőzi az igénybevételt. Ezért 
a vendég számára fontos, hogy előzetes és megbízható képet kaphasson azokról a szolgáltatásokról, 
amelyektől az átmeneti otthon kényelmét és a motivációjával összefüggő szükségletei kielégítését 
várja. A szállodák a kínálatuk összetételének és minőségének érzékeltetésére a csillagokat használják 
kommunikációs eszközként Európa szerte. Miután a szimbólum azonos, a vendég számára az is 
lényeges kérdés, hogy azonos-e a hozzá tartozó szolgáltatás mind a mennyisége, mind a minősége 
tekintetében. Jelen tanulmány az Európai Unióban alkalmazott szállodaminősítési követelményeket 
vizsgálja, összevetve ezeket a vendégeknek a szállodával és a szállodai szobával szemben támasztott 
elvárásaival. A minőségre utaló szimbólumok a szálloda árszínvonalára is engednek következtetni, az 
árszínvonal vizsgálata azonban nem tárgya a jelen tanulmánynak.         

PArticUlAritiEs of hotEl clAssificAtion in thE EUroPEAn Union

AbstrAct
One of the known qualities of services is intangibility. One element of the touristic superstructure, the 
hotel offers a product which is pure service, since nothing comes into the possession of the customer 
apart from the experience. The demand for hotel service generally precedes its use. Therefore it is 
important for the customer to get a trustworthy preliminary view of the services from which he or she 
expects the comfort of a temporary home and the fulfillment of needs related to his or her motivations. 
All around Europe, Hotels use stars as communications tools to show the variety and quality of their 
services. Since the symbol is the same, the question whether the related services are the same in both 
quantity and quality also becomes important for customers. This research takes a look at the hotel 
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qualification requirements in use in the European Union, comparing them to customer expectations 
towards hotels and hotel rooms. The symbols indicating quality also suggest the hotel’s price range, 
but the study of price ranges is not the topic of this research.

Kulcsszavak: szálloda, minőség, csillagok száma 
Key words: hotel, quality, star-rating 

bEvEzEtés, A témA AktUAlitásA
A Turisztikai Világszervezet (UNWTO Tourism Highlights 2013) adatai szerint a nemzetközi turis-
taérkezések száma 2012 végére meghaladta az egymilliárd főt és az előrejelzések szerint ez a szám 
2030-ra közel a duplájára nő. A látogatás célterülete szerint történő megoszlások alapján Európa 
változatlanul a legnépszerűbb desztináció.  

Az Oxford Economics 2013-as tanulmánya szerint az európai szálláshelyek – köztük a szállodák – 
iránti belföldi kereslet évi 2,8%-os, a külföldi kereslet évi 3,2%-os növekedése várható a 2023-ig 
terjedő időszakban.  

A turizmus aktuális trendjei (Aubert A. 2011) azt mutatják, hogy az évi főszabadság mellett 
több, rövidebb időtartamú utazás kerül lebonyolításra, ami a változatos szabadidő-eltöltés igényének 
erősödésére utal. További trendjelenség az elektronikus kereskedelem részarányának növekedése a 
turizmusban (Travelport 2014) Ez azzal is jár, hogy a termék lefoglalását megelőző tájékozódás is az 
interneten történik. A vendégnek tehát lehetősége van a foglalást megelőzően alapos, összehasonlító 
jellegű és többször is megismételhető tájékozódásra a termékről. 

A szállodaipar terméke alapvetően szolgáltatás, amire az igénybevételt követően élményként 
emlékszik a vendég. A pihenésre, kikapcsolódásra és a turizmusban való részvételre motiváló további 
szükséglet megújul. A szállodáknak tehát alapvető érdeke, hogy a vendég élménye pozitív legyen és 
visszatérésre ösztönözze. Erre azonban csak a vendég elégedettsége esetén lehet számítani. Az elége-
dettség eléréséhez a szükségleteket kielégítő, az igényeknek és az előzetes várakozásoknak megfelelő, 
értékarányos áron igénybe vehető kifogástalan minőségű termékre van szükség (Kátay Á. 2011).

A szállodaipar termékminőségének előzetes megítélésére általánosan elterjedt módon a csillagok 
szolgálnak egytől ötig. Az azonosság azonban a szimbólumra és annak mennyiségére korlátozódott 
egészen 2009-ig, a Hotelstars Union megalakulásáig. (Hotelstars Union)

Jelen tanulmány célja a szállodaiparban alkalmazott minősítési módszerek áttekintése. A nem-
zetközi kép fókuszában az Európai Unió tagállamainak szállodaminősítési kritériumai állnak. 
A tanulmány kísérletet tesz az eltérések és azonosságok feltárására.        

   AlkAlmAzott módszErEk
A keresleti oldal elvárásainak megismerése érdekében a Hotels.com kutatási eredményei kerültek 
hasznosításra. A Hotels.com online szálláshely-foglalási lehetőségeket kínál világszerte több mint 
200.000 szálláshelyen. 2013 decemberében n=1000 olyan személy megkérdezése történt, akik a követ-
kező hat hónapban utazást terveznek. A megkérdezés célja a szállodától és a szállodai szobától elvárt 
legfontosabb szolgáltatások megismerése volt. Jelen tanulmányban a szálloda és a szállodai szoba 
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10-10 – a megkérdezettek által – legfontosabbnak tartott szolgáltatások teljesülésének vizsgálatára 
kerül sor. A kínálati oldal megismerése érdekében alkalmazott módszer a tartalomelemzés. Ennek 
során a HOTREC1 honlapján a „HOTEL STARS IN EUROPE” menüpontban felsorolt azon országok 
minősítési rendszereinek áttekintése történt, amelyek nem tagjai a Hotelstars Union-nak. Tekintettel 
arra, hogy számos ország esetében nincs hozzáférhető anyag, az egyes országok háromcsillagos 
szállodaminősítési követelményeit rendszerező kiadvány tartalomelemzése is szükséges volt. A 
kiadványt az Európai Fogyasztói Központok Hálózata készítette 2010-ben, az európai fogyasztók 
számára. A kiadvány célja az utazók tájékoztatása és az egyes tagországok háromcsillagos szállodái 
összehasonlítási lehetőségének megteremtése volt. 

A Hotelstars Union az Európai Unió tagországainak és további önkéntes csatlakozók számára 
kidolgozott szállodaminősítő rendszer. Ennek tartalma is elemzésre került a keresleti oldal elvárásai 
alapján, így a vizsgálat lefedi a 27 tagú Európai Unió szállodaminősítő rendszereit. Horvátország nem 
szerepel az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának felmérésében és a HOTREC Hotel Stars in 
Europe menü Horvátország esetében a „kidolgozás alatt” tájékoztatást adja 2011 óta. Horvátország 
nem tagja a Hotelstars Unionnak, így szállodáinak minőségi követelményeiről a kézirat leadásáig 
nem sikerült információhoz jutni. 

Az adatszerű elemzés a háromcsillagos szállodákra terjed ki azzal az indoklással, hogy az egy-
ségek számával mért mennyiségük tekintetében ezek jelennek meg a legnagyobb kínálattal. Ennek 
alátámasztására hét tagállam (kisebbek és nagyobbak, Hotelstars Union tagok és nem tagok) statisz-
tikai adatai kerültek felhasználásra.

A kutatás során módszertani nehézséget jelentett az, hogy az Európai Unióban nincs egységes 
fogalmi meghatározása a szállodának. 

További módszertani problémát okozott Franciaország gyakorlata, ahol 2011-ig nulla csillagos 
besorolással is működhettek szállodák, míg az ötödik csillag a nulla csillagos lehetőség megszünteté-
sével együtt 2011-től került alkalmazásra (http://www.insee.fr/)   

ErEdményEk
A kereslet alakulása és a szállodával szemben támasztott elvárásai

A turisztikai szuprastruktúra egyik elemét alkotó szálláshelyek, köztük a szállodák több tényezőből 
álló halmazként alkotnak kínálati egységet. A szálloda által nyújtott szolgáltatások mennyisége és 
változatossága, az egyes szolgáltatások rendelkezésre állásának időtartama és a termék exkluzivi-
tását arányosan tükrözni hivatott ár a telepítés helyével együtt járulnak hozzá a szálloda várható 
minőségének előzetes megítéléséhez. A munkatársak attitűdje, magatartása és kompetenciái már a 
helyszínen formálják a vendég elégedettségét. Amennyiben a vendégkör empíriákon alapuló vélemé-
nyei és visszajelzései ezt szükségessé teszik, az érintett kínálati elemek mindegyike több-kevesebb 
ráfordítással és erőforrás feláldozásával megváltozatható, a szálloda telepítési helyének kivételével 
(Kátay á. 2000).      

1 Hotels, Restaurants & Cafés in Europe – Szállodákat, éttermeket, kávéházakat és hasonló jellegű létesítményeket 
összefogó nemzeti szövetségek szervezete az Európai Unióban.
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A szállodák minden esetben egy településen, vagy annak közigazgatási területén helyezked-
nek el, amely a természeti, gazdasági, társadalmi és infrastrukturális szférák által meghatározott 
térbeli egység (tóth J. 2003). A turisták utazási döntésének sorrendjében a meglátogatandó kon-
tinens, ország, régió, kistérség, település többnyire megelőzi a szálláshely kiválasztását, lévén, 
hogy a motiváció alapján megvalósuló helyváltoztatás következményeként lép fel az átmeneti 
otthon iránti szükséglet. MichalKó G. (2012) megállapítása szerint a spontán módon megjelenő 
keresletet rövid időn belül követi a szuprastruktúra. Okkal feltételezhető, hogy tudatos turizmus-
tervezés esetén sincs ez másként.  

Ez a sorrendiség a magyarázata annak, hogy a szálloda kínálati elemeinek összhangban kell 
lenniük a szálloda térbeli telepítési helye és az említett szférák által befolyásolt rendeltetésével, 
valamint minőségével, feltéve, hogy ezek az adott fogadóterület meglévő (1. és 2. ábra) és vagy 
megcélzott vendégkörének előzetesen felmért és megismert igényei alapján kerültek meghatáro-
zásra.

1. ábra. A vendégek száma az EU-27 államaiban, a szállodákban és hasonló jellegű létesítményekben2 

Figure 1. Arrivals to Hotels and similar establishments in the EU-27

Forrás: Az EUROSTAT adatai3 alapján saját szerkesztés / Source: original based on EUROSTAT data4

2 Szálloda, apartmanszálloda, motel, útmenti fogadó, vízparti szálloda, üdülőklubhotel, panzió, vendégház és hasonló 
szálláshely.

3 2004-2007 és 2009-ben a belföldiek Írország adatai nélkül, 2011-ig a külföldiek Írország adatai nélkül
4 2004-2007 and in 2009 the residents without the datas of Ireland  and until 2011 the non-residents without the datas of 

Ireland
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2. ábra. A vendégéjszakák száma az EU-27 államaiban, a szállodákban és hasonló jellegű létesítményekben

Figure 2. Nights spent to Hotels and similar establishments in the EU-27

Forrás: az EUROSTAT adatai5 alapján saját szerkesztés / Source: original based on EUROSTAT data6

A forrásadatokból számított átlagos tartózkodási idő a belföldi turisták esetében 2,2-2,5 
nap, míg a külföldi turisták az érintett időszakban 3,2-3,5 nap közötti időtartamot töltöttek el 
a szállodákban és a szállodaszerű szolgáltatásokat nyújtó további szálláshelyeken. Ebből az a 
következtetés vonható le, hogy a szállodáknak és hasonló jellegű szálláshelyeknek viszonylag 
rövid idő áll a rendelkezésére ahhoz, hogy a kommunikációjukban leírt vagy szimbólumokkal 
megjelenített szolgáltatásminőségről a helyszínen meggyőzzék a vendéget, ugyanakkor a vendég-
nek is csak néhány napja van arra, hogy az adott szálláshely szolgáltatásminőségét tapasztalati 
úton megítélje.

„Azért utazunk, hogy jobb helyen legyünk, mint most vagyunk” (MichalKó G. 2010:66). 
Napjaink fogyasztásorientált társadalmaiban, a javak dömpingjében ugyanazon szükségletek 
számos – mennyiségi és minőségi szempontból is sokféle – termék fogyasztásával elégíthetők ki. 
A folyamatosan globalizálódó világban az aktuális vagy potenciális, esetenként a látens igények 
kielégítésére alkalmas, vagy erre alkalmasnak feltételezett termékekkel összefüggő információk némi 
utánajárással, sőt gyakran kéretlenül is rendelkezésre állnak. A kereslet tájékozódási és választási 
lehetőségeinek folyamatos bővülésével a fogyasztók keresletéért folyó versengés fókuszába a minőség 
került. Tárgyiasult termékek esetében a nem megfelelő minőség következményeként a fogyasztó azt 
az érzést éli át, hogy nem kapott meg valamit. Szolgáltatás esetén – különösen a turizmus terméke-
inél – a nem megfelelő minőség azt az érzést válthatja ki a vendégből, hogy elvettek tőle valamit, 
nevezetesen a hetek, hónapok óta dédelgetett és a befizetett részvételi díj/előleg/foglalási díj fejében 
már magáénak érzett élményt. Azonosulva MichalKó G. (2007) definíciójával, miszerint a turizmus 

5 2007-2011 a külföldiek Írország adatai nélkül.
6 2007-2011 the non-residents without the datas of Ireland 
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során élményszerzési céllal történő helyváltoztatás valósul meg, a piaci pozícióját megőrizni akaró 
desztináció és az ott működő, a turizmushoz bármilyen formában kötődő szervezetek elemi érdeke a 
citált élmény megszerezhetőségéhez szükséges feltételrendszer hiánytalan biztosítása. 

Különösen érvényes ez a szálláshely-szolgáltató vállalkozásokra, azzal az indoklással, hogy az 
otthon átmeneti elhagyására késztető motiváció időarányos kielégítését és a másnapi programjainak 
megtervezését követően – egyszerűbben fogalmazva: egy nap elteltével – a vendég egy számára 
idegen, de legalábbis nem a megszokott környezetben szeretné otthon érezni magát. 

A Hotels.com piacvezető globális szállodafoglalási rendszer 2013 decemberében végzett 1000 fős 
kutatásának eredményei szerint a hat hónapon belül utazást tervező megkérdezettek a következő elvá-
rásokat tartották a legfontosabbnak a szálloda és a szállodai szoba szolgáltatásaival összefüggésben 
(1. táblázat). 

1. táblázat. A vendég által a szállodától és a szobától elvárt legfontosabb szolgáltatások

Table 1. The most important amenities expected by the customer from the hotel and the room

Forrás: Hotels.com tanulmánya alapján saját szerkesztés / Source: original based on research by Hotels.com

A szállodaipar kommunikációja a kínálat minőségéről 
Az egyes szállodák kínálatának részleteit aprólékosan vizsgálni és összehasonlító elemzést végezni 
a vendég számára indokolatlanul időigényes feladatot jelentene. Ezt kiküszöbölendő a szállodák 
fogalmakkal és/vagy szimbólumokkal közvetítik a kínálat minőségét és árszínvonalát a keresleti 
szegmenseik felé. 

Az előbbi módszert jellemzően az amerikai szállodaláncok alkalmazzák a funkcionális megfele-
lőségre szorítkozó és csekély humán szolgáltatást relatíve alacsony árszínvonalon kínáló BUDGET7, 
illetve ECONOMY8 minőségtől a minden tekintetben a legkiválóbbat a legmagasabb árszínvonalon 
kínáló LUXURY9-ig (Seitz, G. 2000; ernSt&younG US Lodging Report 2007). Azonos árért azo-
nos szolgáltatásmennyiség és szolgáltatásminőség nyújtását megszervezni és megvalósítani csak az 
egységes koncepció alapján, standardok szerint üzemelő nagy szállodaláncok képesek, amelyek a 
standardokat elsődlegesen a tárgyi szolgáltatásaikra és a marketing tevékenységeikre terjesztik ki.

7 Egyszerű, de funkcionálisan kifogástalan tárgyi szolgáltatások, a vendéglátás (étel-ital ellátás) területén minimális 
szolgáltatásokkal, relatív alacsony árszínvonalon. 

8 Ld. BUDGET
9 Luxusszálloda a legmagasabb szintű komforttal, szolgáltatásterjedelemmel, és szolgáltatási készséggel kifejezetten 

magas áron.
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A láncokhoz nem tartozó szállodák esetében viszont az azonos fogalom eltérő tartalmat takarhat (Jávor 
J. 2008). Még összetettebb a kép Európában, ami több tényező együttes hatásával magyarázható. 
Egyrészt az Európai Unió tagállamainak nincs egységes gyakorlata a szálláshelyek – köztük a szállo-
dák – meghatározására, ami a szálloda szűkebb, például Magyarország (KorMányzati Portál 2010) 
és tágabb, például Ausztria (StatiStiK auStria 2011), értelmezését teszi lehetővé. Az MSZ EN ISO 
18513:2004 Turisztikai szolgáltatások. Hotelek és más turisztikai szállások. Fogalommeghatározások 
című szabvány meghatározása szerint10 az osztályozási rendszer a turisták elhelyezésére szolgáló léte-
sítmények tárgyi feltételeinek, és/vagy szolgáltatásainak minőségi standardjai értékelésére kialakított 
rendszer. Tipikusan öt kategória, egytől öt darab jelzéssel. Az osztályozási rendszert szervezheti 
nemzetközi, nemzeti vagy regionális hatóság, turisztikai testület, kereskedelmi szövetség, útikalauz-
kiadó, vagy maga a létesítmény tulajdonosa (Pónyai Gy. 2005).

Másrészt az egységek minősítése sem kötelező a tagállamok mindegyikében. A Svájci Szálloda-
szövetség, az SHA11 1979-ben bevezetett – a tagszállodák számára kötelező – rendszere a szálloda 
üzemeltetőjének hatáskörébe utalta a minősítést az SHA felülvizsgálati jogkörének kikötésével 
(Wto12 ihra13 2004). Ezt a módszert számos európai ország szállodákat tömörítő szövetsége 
részben vagy egészben alkalmazta a saját nemzeti szállodaminősítési gyakorlatában. Szövetségi szál-
loda-besorolást alkalmaztak Hollandiában a svájcival azonos kondíciók mellett, továbbá Ausztriában 
és Németországban, utóbbiakban viszont már nem kötelező jelleggel. Több ország, köztük Belgium, 
Franciaország, Olaszország, Magyarország, Nagy-Britannia, Portugália, Spanyolország hatósági/
jogszabályi előírásokban rögzítette a szállodák minősítésének kötelezettségét, valamint a minőségi 
kategóriáknak megfelelés elvárás-rendszerét. Megjegyzendő, hogy a kategóriák mennyisége sem volt 
egységes. Általában azonban 1-5 csillag jelenítette meg a minőséget (Győrffy a. 2004). Magyaror-
szágon 2009-től a rendelet hatálybalépésétől nem kötelező a szállodákat osztályba sorolni és a korábbi 
minősítésüket is legfeljebb 2012. július 1-ig használhatták (239/2009 KorMányrendelet)  

Harmadrészt a különböző értelmezésekre visszavezethető eltérések a statisztikai adatok közlésé-
ben is jelentkeznek, ami módszertani nehézséget okoz a téma kutatásakor. 

A nemzetközi turistaérkezések száma alapján az Európai Unió első tíz14 fogadóterülete közül 
Franciaország, Spanyolország, Olaszország, az Egyesült Királyság és Németország a világ tíz 
legnépszerűbb desztinációi közé tartozik (unWto touriSM hiGhliGhtS 2010 és 2013 edition).  
A kiemelt piaci részesedést magáénak tudó öt tagállam közös jellemzője a fejlett gazdaság és a 
turisztikai kínálat elemeinek magas minősége, ami az elsődlegesen a nyári főszezonra koncent-
rálódó szabadidős tengerparti turizmust (Spanyolország, Olaszország), a kevésbé szezonfüggő 
üzleti és kulturális turizmust (Németország, Egyesült Királyság) és a mindkettőt célcsoportjának 
tekintő és kiszolgáló Franciaországot teszi különlegesen vonzó célterületté a nemzetközi turiz-
mus kereslete számára (rátz t. – Kátay á. 2009).  

10 A szabvány angol nyelvű. A Magyar Szabvány (MSZ) is az eredeti, angol nyelvű változatot vette át és fogadta el 
nemzeti szabványként. Ennek okán a szerző saját fordítása nem tekinthető szabványos meghatározásnak. 

11 Swiss Hotel Association
12 World Travel Organization – Turisztikai Világszervezet
13 International Hotel and Restaurant Association – a Nemzetközi Szálloda és Étterem Szövetség 
14 Portugália a kézirat leadásakor 2007-nél frissebb adatok hiányában nem került felsorolásra.
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A szállodát és hasonló jellegű létesítményt választó vendégek aránya (2. táblázat) Franciaország, 
Magyarország és Lengyelország kivételével meghaladja az 50%-ot, ami erősíti a szállodák felelős-
ségét a vendég által megtapasztalt szolgáltatásminőségnek az otthontól átmenetileg távol töltött idő 
összképének megítélésére gyakorolt hatása összefüggésében. 

2. táblázat. A nemzetközi turistaérkezésekből szállodát és hasonló létesítményt választó vendégek aránya az Európai 
Unió tíz legnépszerűbb desztinációjában (%)

Table 2. The ratio of international customers choosing hotels and similar establishments in the ten most popular 
destinations within the European Union (%)

Forrás: az EUROSTAT adatai alapján saját számítás és szerkesztés / Source: original based on EUROSTAT data

A korábban hivatkozott módszertani nehézség az egyes szállodaosztályokba sorolt egységek meny-
nyiségének teljes körű megismerését sem tette lehetővé. A hozzáférhető statisztikai adatok alapján az 
egyes országok szállodáinak minősítés szerinti megoszlása (3. és 4. táblázat) jellemzően a háromcsil-
lagos létesítmények túlsúlyát mutatja. 

Megjegyzendő, hogy a szálláshely-szolgáltatás vizsgálatában módszertani nehézséget jelent az 
eltérő fogalomhasználat is. Ausztria esetében a 3. és 4. táblázat adatainál a szállodák és a hasonló 
szolgáltatásokat nyújtó létesítmények együtt jelennek meg. Franciaország esetében a 2010/2011-
es évforduló a szállodai besorolás módosításának időszaka volt. 2011 előtt a szállodákat nullától 
négy csillagig osztályozták és ezt követően tértek át az általánosan bevett 1-5 csillagig terjedő 
osztályozásra. Magyarország esetében az adatok két időpont közötti csökkenésének legfőbb oka, 
hogy a szállodák jelentős része még nem minősített a „Nemzeti Szállodai Tanúsító Védjegy”-ként 
bejegyzett Hotelstars Union szerint.     
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3. táblázat. Néhány európai ország szállodáinak megoszlása a szállodaosztályuk szerint 2010-ben
¹nyári szezon, ² számított adat, tartalmazza a 0 csillagos egységek számát is

Table 3. Ratio of hotels in some European countries based on their category in 2010
¹summer season, ² calculated value containing units with 0 stars

Forrás: az érintett országok statisztikai adatai15 alapján saját szerkesztés /
Source: original based on statistical data from the indicated countries16

4.táblázat. Néhány európai ország szállodáinak megoszlása a szállodaosztályuk szerint 2013-ban
¹nyári szezon, ²2012-es adat

Table 4. Ratio of hotels in some European countries based on their category in 2013
¹summer season, ² data from 2012

Forrás: az érintett országok statisztikai adatai17 alapján saját szerkesztés /
Source: original based on statistical data from the indicated countries18 

15 http://www.statistik.at/; www.ksh.hu; http://www.hotelsterne.de; http://stat.gov.pl/;  http://www.ine.es/;    http://slovak.
statistics.sk/;  

16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid.
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A szállodaminősítési követelményrendszert alkalmazó tagállamokban19 a módszer alapvetése 
azonos. Meghatározza azokat az elvárásokat, amelyeket a legalacsonyabb igényszinten – az egy-
csillagos szállodában – is teljesíteni kell, majd minden további csillag megszerzéséhez újabb és 
újabb követelményhalmazt rendel hozzá. Ezek az alapkövetelmények biztosítják a vendég, szállo-
dában felmerülő alapvető szükségleteinek teljesülését az alaptól a luxusig terjedő igényszinteken. 
Önmagukban azonban nem alkalmasak a vendég motivációjához illeszkedő szálloda-rendeltetés-
nek – például városi, üdülő, gyógy, wellness, konferencia stb. – megfelelő szolgáltatásterjedelem 
és szolgáltatási készség kommunikálására és a szálloda minőségre irányuló tevékenységének 
méltányolására. Ezek megjelenítésére az alapkövetelmények mellett további pontszámokat érő 
szolgáltatások nyújthatók, sőt nyújtandók a kívánt csillagszám megszerzéséhez, míg Bulgária, 
Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország kizárólag alapkövetelményeket 
alkalmaz (ecc-net 2010).

Az Európai Bizottság az Unió 2004-es bővítése óta folyamatosan ösztönzi azon kezdeményezése-
ket, amelyek a szolgáltatások standardizálására irányulnak. A szállodaláncok ezt ösztönzés nélkül 
eddig is megtették és a továbbiakban is megteszik, felismerve a méretgazdaságos nagyságrend, 
a beszerzési költségelőnyök, a marketing és a standardok közötti összefüggésekben rejlő – 
versenyelőnyöket hordozó – lehetőségeket. A független szállodák számára viszont a standardok 
jelenetős anyagi megterhelést és ennek következményeként valószínűsíthető piaci pozíciógyengü-
lést/vesztést idézhetnek elő. A HOTREC korábbi állásfoglalása a kulturális sokszínűség jegyében a 
tagállamokban hagyományosan és a piac változó igényeihez aktualizáltan megjelenített minősítési 
rendszerek fenntartása mellett érvelt, elfogadhatatlannak tartva az alkalmazott minősítési rendszerek 
bármiféle harmonizálását, nem beszélve ezek egységesítéséről (MeSter t. 2005; rátz t. –
Kátay á. 2009). Ehhez képest 2009-ben Hotelstars Union megalakulásában a HOTREC aktív 
és egyértelműen támogató szerepet vállalt. Az egységes szállodaminősítési kritériumrendszert 
kidolgozó és a 2011. évvel bezárólag fokozatosan bevezető államokhoz – Ausztria, Cseh Köz-
társaság, Hollandia, Magyarország, Németország, Svájc, Svédország – 2011-ben csatlakozott 
Észtország, Lettország, Litvánia és az év végén Luxemburg. Ezzel 11-re bővült a Hotelstars 
Union tagjainak száma. Málta 2012-es belépésével, továbbá Belgium, Dánia és Görögország 
2013-ban történt csatlakozásával a Hotelstars Union az Európai Unió tagjainak több mint felében 
(3. ábra) működő szállodaminősítési rendszerré vált (HOTELSTARS.EU). Az alapításhoz képest 
több mint kétszeresére nőtt tagság az egységes szállodaminősítési kritériumok létjogosultságát 
igazolja a kínálati oldalon.  

A Hotelstars Union-hoz való csatlakozás feltételezhetően abból a felismerésből táplálkozik, 
hogy az utazás szabadságának elvi (személyek szabad mozgása) és fizikai (határátkelő-mentes 
schengeni övezet) kiteljesedése a diszkrecionális jövedelmük egy részét turizmusra fordító, 
az információs technológiáknak köszönhetően egyre tájékozottabb turisták körében kedvező 
fogadtatásra talál. A feltételezést a tevékenység üzleti jellege ésszerűsíti, hiszen a szabadidős 
turista a saját szabadrendelkezésű jövedelmét, a hivatásturista a képviselt szervezet pénzét költi 
el szállásra. Ennek megfelelően kiszámítható magatartásnak tűnhet, hogy a potenciális vendégek 
19 Finnország kivételével minden tagállam. 
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és/vagy megrendelők a várt és kapott szolgáltatás közötti rés csökkentése jegyében az elvárttal 
és megszokottal legjobban szinkronban levő átmeneti otthont kínáló desztinációk szállodáit 
helyezik előtérbe az utazási/rendezvényszervezési döntés fontolgatása során.                 

3. ábra. A Hotelstars Union-hoz csatlakozott országok a 27 tagú Európai Unióban

Figure 3. Members of the Hotelsatrs Union in the EU-27

Jelmagyarázat: aranyszínű csillaggal jelölt fővárosok: az ország a Hotelstars Union tagja

Forrás: Európa politikai térképe és a Hotelstars.eu adatai alapján saját szerkesztés / 
Source:original based on the map by Europe Political Map and the data from Hotelstars.eu
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A vendégek elvárásainak teljesülése az Európai Unió háromcsillagos szállodáiban
A szálláshely-választási döntés folyamatában az alapvető és a motivációval összefüggő szükség-
letek és igények élmény-szintű kielégítésére alkalmas tárgyi feltételek és további szolgáltatások 
megléte, vagy hiánya főszerepet játszik (Kátay á. 2011). A 3. és 4. táblázat adatai szerint a szál-
lodák körében az átlagos szállodaosztályt képviselő háromcsillagosok vannak többségben. Erre 
való tekintettel mind a Hotelstars Union, mind az ehhez a rendszerhez nem csatlakozott országok 
esetében a háromcsillagos szállodaosztályra vonatkozó követelmények kerülnek összevetésre a 
vendégek megismert (1. táblázat) elvárásaival. 

A szállodára és a szobára vonatkozó elvárások között a légkondicionálás, a dohányzásmentesség és 
az internet-csatlakozási lehetőség mindkét halmazban szerepel, így összevontan vizsgálható. A matrac 
típusa és az ágynemű minőségére vonatkozó elvárás a Hotelstars Union kritériumrendszerében mini-
mumkövetelményként jelenik meg, a többi tagország háromcsillagos elvárásai között azonban nem 
szerepel, így az összehasonlíthatóság hiányában a teljesülése nem vizsgálható. A szállodai hallban 
valamint a szobában igénybe vehető kávé és tea a Hotelstars Union esetében italkínálat-nyújtásaként 
került megfogalmazásra, amit a hallban négy csillagtól, a szobában három csillagtól kötelező bizto-
sítani. A többi tagország esetében ilyen kötelezettségük nincs a háromcsillagos szállodáknak, így az 
összehasonlíthatóság hiányában a kávé/teakínálat a hallban és a szobában teljesülése nem vizsgálható. 
Az uszoda nem szállodaminősítési követelmény az európai három csillagos szállodákkal szemben.

A fennmaradó 12 szolgáltatás teljesülése a szobaméretre, a hotellel és a hotelszobával szemben 
támasztott elvárásokra bontva kerül ismertetésre.     

     4. ábra. A szobák legkisebb alapterülete (m2) az EU-27 tagállamainak háromcsillagos szállodáiban

Figure 4. Minimal room size (m2) in three star hotels in the EU-27

Forrás: az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának (ECC-Net) adatai alapján saját szerkesztés / 
Source: original based on data from European Consumer Centres Network (ECC-Net)
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A szobák alapterülete (4. ábra) kínálta komfortélmény alapelvárásához tartozik a saját für-
dőszobával/WC-vel rendelkezés, ami minden tagállamban minimum-követelmény. A Hotelstars 
Union legalább 14 m2-es szobai alapterület-elvárása a nagyobb alapterületet többletpontszám-
okkal honorálja, amelyek a magasabb csillagszám eléréséhez járulhatnak hozzá. Megjegyzendő 
azonban, hogy a Hotelstars Union a tagjai számára lehetővé teszi a 2014-ig tartó mentességet a saját 
fürdőszobával/WC-vel való rendelkezés követelménye alól, a nem teljesülés esetére a lakószintenkénti 
közös WC, fürdőszoba létesítési kötelezettségének előírása mellett (hotelStarS union). 

A vendégeknek a szoba alapterületére vonatkozó elvárása teljesülése nem vizsgálható, mert erre 
vonatkozó adat a Hotels.com felmérési eredményében nem szerepelt. Tény azonban, hogy jelentős 
eltérés van az amerikai és az európai szállodaszoba-méretezési gyakorlat között. A HVS Global 
Hospitality Services 2013-as szálloda-beruházási költségbecslő útmutatója szerint egy észak-amerikai 
MIDSCALE20 besorolású szálloda szobájának jellemző alapterülete 370 négyzetláb, ami 33,3 m2. Még 
a legalacsonyabb minőséget képviselő ECONOMY (ld. korábban) szállodákban is 303 négyzetláb, 
azaz 27,27 m2 alapterületű egy szoba, ami közel kétszerese a Hotelstars Unionnak a háromcsillagos 
szállodák szobáira előírt 14 m2-es minimális alapterületnek. A méretek ismeretében nem meglepő, 
hogy a Tripadvisor bejegyzései szerint az amerikai turisták panaszainak legjellemzőbb oka a szoba 
mérete Európában.   

Az EU jogszabályi előírásokat is javasol alkalmazni a tagjai számára a dohányzás okozta 
betegségek és népességfogyás megakadályozására. Az EU polgárainak jelentős hányada szeretne 
az otthonán kívül töltött szabadideje során is dohányfüst-mentes levegőt szívni (euróPai Mun-
Kahelyi BiztonSáGi éS eGéSzSéGvédelMi ÜGynöKSéG 2009). Az a tény azonban, hogy világszerte 
közel egymilliárd ember dohányzik (KSh SzáMlaP) a szállodaipar számára megfontolandóvá 
teszi a választási lehetőség biztosítását dohányzó és nem dohányzó szoba között (5. ábra). Ez 
a lehetőség a tagállamok alig több mint 1/3-részének – Nagy-Britanniai, Ciprus, Görögország, 
Olaszország, Málta Spanyolország, Lengyelország, Szlovákia, Románia – háromcsillagos szállo-
dáiban alapkövetelmény (ECC-Net 2010).  

A turisztikai célú utazások 77%-ánál a személyautó a használt közlekedési eszköz (rodriGue, 
J-P et al. 2013). Éppen ezért meglepő, hogy a tagországoknak mindössze negyedében – Bulgária, 
Ciprus, Görögország, Szlovénia, Lengyelország, Szlovákia és Románia – alapvető követelmény 
a szállodába érkező vendég számára parkolási lehetőséget és/vagy garázst biztosítani. Spa-
nyolországban a „legtöbb esetben” a szálloda szabad elhatározásából nyújtja ezt a szolgáltatást 
(ECC-Net 2010). A Hotelstars Union is csak többletpontszámokkal méltányolja a szolgáltatás 
nyújtását (hotelStarS union). 

A tárgyi szolgáltatások mellett a vendégszeretet érzékelhető megnyilvánulásaiként személyes 
szolgáltatásokra van szükség, amelyek az átmeneti otthon emocionális hiányérzetét hivatottak 
pótolni, hiszen a vendég – különösen, ha külföldi – egy számára szokatlan miliő részesévé válik 
(6. ábra). A magánéleti vendéglátás házigazda szerepét a vendég fogadásával, az ott tartózkodása 
alatt felmerülő kérései elintézésével, és a távozásával összefüggő feladatokat ellátó Front Desk 
munkatársai töltik be. A reggeli teljes biztonsággal felmerülő fiziológiai szükséglet, melynek 
20 a háromcsillagosnak megfelelő
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nyújtása a vendég elvárásának való megfelelés mellett a szálloda számára tervezhető bevételt 
jelent. Az étterem iránti igény a szálloda vendégkörének motivációjával és a szálloda rendel-
tetésével áll összefüggésben. Létesítésük kötelező előírása indokolatlan lenne, hiszen a garni, 
vagy a bed & breakfast-típusú egységek kifejezetten étterem nélkül tervezett szállodák, amelyek 
urbánus környezetbe települnek, ahol a vendég déli és esti főétkezési igénye a szálloda közelében 
biztosan kielégíthető. 

5. ábra. A hotel és a hotelszoba esetében is elvárt szolgáltatások teljesülése az Európai Unió háromcsillagos szállodáiban

Figure 5. Fulfillment of expectations regarding hotel and hotel room amenities in three star hotels 
in the European Union

Forrás: a HSU, az ECC-Net és a HOTREC: Hotel Stars in Europe adatai alapján saját szerkesztés / 
Source: original based on data from HSU, ECC-Net and HOTREC: Hotel Stars in Europe

6. ábra. A hoteltől elvárt szolgáltatások teljesülése az Európai Unió háromcsillagos szállodáiban

Figure 6. Fulfillment of expectations regarding hotel services in three star hotels in the European Union

Forrás: a HSU, az ECC-Net és a HOTREC: Hotel Stars in Europe adatai alapján saját szerkesztés / 
Source: original based on data from HSU, ECC-Net and HOTREC: Hotel Stars in Europe
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7. ábra. A hotelszobától elvárt szolgáltatások teljesülése az Európai Unió háromcsillagos szállodáiban

Figure 7. Fulfillment of expectations regarding hotel room services in three star hotels in the European Union

Forrás: a HSU, az ECC-Net és a HOTREC: Hotel Stars in Europe adatai alapján saját szerkesztés / 
Source: original based on data from HSU, ECC-Net and HOTREC: Hotel Stars in Europe

Az átmeneti otthon komfortélményének nélkülözhetetlen kellékei a tisztaság és a testi higiénia 
feltételeinek biztosítása a saját lakásban megszokott módon (7. ábra).  

A televízió az információhoz jutás és szórakozás egyszerűen kezelhető technológiai lehetőségét 
biztosítja, míg az internet-elérési lehetőség az X, Y, és Z generáció, a középkorúak és fiatal családok, 
valamint a jelen ifjúsága részről jelentkezik keresleti nyomásként a szállodák felé (lee, y. t 2013).   

8. ábra. A vendégek által elvárt szolgáltatások teljesülése az Európai Unió háromcsillagos szállodáiban (darab)

Figure 8. Fulfillment of customer expectations regarding services in three star hotels in the European Union 
(piece of services)

Forrás: a HSU, az ECC-Net és a HOTREC: Hotel Stars in Europe adatai alapján saját szerkesztés / 
Source: original based on data from HSU, ECC-Net and HOTREC: Hotel Stars in Europe



2014/III

52

A szoba méretével kapcsolatban korábban leírtak miatt a fennmaradó vendégelvárások – légkon-
dicionálás, dohányzásmentesség, internet elérés, parkolási lehetőség, non-stop Front Desk szolgálat, 
reggeli, étterem, bár, zuhanyzós fürdőszoba, TV és napi takarítás – összesített értékelése szerint a 
legtöbb szolgáltatást Spanyolország, a legkevesebbet Franciaország és Írország szállodáitól várhatja a 
vendég. A Hotelstars Union kritériumrendszerét alkalmazó országok háromcsillagos szállodáiban a 
vendég biztosan számíthat arra, hogy a nap bármely szakában érkezhet, távozhat és kérdéseivel-kéré-
seivel fordulhat a szálloda hozzáértő munkatársához. A szállodában reggelizhet. A szobája higiénikus 
tisztálkodási lehetőséget biztosít, TV-vel felszerelt, internet csatakozási lehetőséggel ellátott és naponta 
takarítják (8. ábra).

ÖsszEgzés
Az Európai Unió kulturális sokszínűsége, összetett turisztikai kínálathalmaza továbbra is feljogo-
sítja a világ turizmusában elfoglalt első helyének megtartására. Ismételten utalva a turizmus és az 
élményszerzési vágy közötti harmónia teljesülése megteremtésének szükségességére, nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy bár a turista egyértelműen nem azért hagyja el az otthonát, hogy máshol 
éjszakázzon, az átmeneti otthontól legalább annyit, de inkább többet vár mind tárgyi, mind humán 
feltételek tekintetében, lévén, hogy a várt, sőt elvárt kényelemért, otthonosságért, kiszolgálásért és a 
kellemes meglepetések reményéért még fizet is.

A szállodáknak és az egyes szállodákat szervezetben egyesítő szakmai szövetségeknek tagál-
lami és uniós szinten is arra kell törekedniük, hogy a megrendelő és a vendég a szálloda előzetes 
ismerete nélkül is képes legyen megítélni az utazási céljául választott desztinációban a turisztikai 
szuprastruktúra egyik elemét alkotó szálláshelyek kínálatát, a szállodák szolgáltatásterjedelmét és 
szolgáltatási készségét szimbolizáló jelképek – az Európai Unióban: csillagok – száma alapján.

Az erre irányuló uniós törekvések a Hotelstars Union megalakulásában és a szállodák minősítési 
rendszerének egységes kritériumaiban testesültek meg, ami a megalakulást követő 4 éven belüli 15 
államos tagság fényében sikeres és követendő kezdeményezésnek minősíthető. 
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Nezdei Csilla

Kaposvár első középfokú iskolájának 
vonzásterülete 1812 és 1927 között

AbsztrAKt
Napjainkban a vonzáskörzetek kutatása elsősorban komplex szemlélettel történik, egy-egy városra 
vonatkozóan. Ezzel szemben dolgozatomban arra törekszem, hogy mind teljesebb formában 
megvizsgáljam Kaposvár – mint Somogy megye székhelye – első gimnáziumának 19. századi és 
századfordulóra jellemző tanulói vonzáskörzetét. 

Az elemzés fő célpontjai az iskola életében végbemenő változásokat követő diáklétszám módo-
sulások megfigyelése, lehetőség szerint okainak feltárása. A tanulmány az abszolút szempontú 
megközelítést alkalmazza, hat minta tanév vizsgálatával, valamint összefüggéseket kíván megállapí-
tani a területi vonatkozás és a diáklétszám között az egyes tanévekben. 

CAtChment AreAs of the first seCondAry sChool of KAposvár 
between 1812 And 1927

AbstrACt
Nowadays the researches on the catchment areas are mainly made by complex approach and usually 
focusing on only one town. In contrast of these statements in my research I strive to the fullest extent 
possible inquire into the characteristics of the educational catchment areas of Kaposvár’s first high 
school in the 19th century and the time of the turn of the century—as the town is the county seat of 
Somogy county. 

The main purposes of the analysis is to observe the changes in the number of the students after 
the different changes took place in the high school’s life and to explore what are the reasons for these 
changes. The study applies the approach of absolute terms to analize six model academic year in the 
high school and also intends to estabilish correlations between the territorial aspects and the number 
of the students in some school years. 

Kulcsszavak: Kaposvár, vonzáskörzet, Táncsics Mihály Gimnázium, 19. század.
Keywords: Kaposvár, catchment area, Táncsics Mihály Secondary School, 19th century
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bevezetés és CélKitűzés
Kaposvár városa a terület történelmi viszontagságainak köszönhetően megkésve kezdte kiépíteni inf-
rastrukturális rendszerét, benne az oktatásra vonatkozóan is. A város első állami kisgimnáziumként 
megalakuló intézménye éppen emiatt csak 1806-ban alakult meg, amelynek az idők során fenntartói, 
működtetői, tagozatai egyaránt módosultak. Az iskola jellegének változásai, például az egyes szakosított 
tantervű osztályok kialakítása, értelemszerűen maguk után vonják a tanulók számának alakulását is. 

Célom a tanulmány elkészítésével az, hogy megvizsgáljam a megyeszékhely első középfokú intéz-
ménye vonzáskörzetének alakulását az 1812/13-as és az 1926/27-es tanévek között, 6 tanév kiemelése 
révén. Az abszolút diáklétszám mellett elemzésre kerül a népességarányosan vizsgált bejáró diákok 
rátája, a tanulókra gyakorolt vonzásintenzitás. Az egyes vonzáskörzetek kiterjedéséről további követ-
keztetések levonása lehetséges.

módszertAn
A munkát az iskoláról és a városról készített szakirodalom tanulmányozásával kezdtem el. Kaposvár 
történetét (benne a 19. századot is) tartalmazó feldolgozások voltak Hartner r., Pálné leinberger 
á., KéKi Z., Kanyar J., Kelemen e. a városról, illetve a dél-dunántúli térségről készült művei.
Az intézményre vonatkozóan főképpen miKlós e. által készített írásokat vettem alapul, illetve a város 
oktatási funkciójának alakulását rögzítő dokumentumokat, könyveket, iratokat. Az 1812-1912 közötti 
időszakot leíró emlékkönyv már tartalmaz olyan adatokat, amelyek a diákok lakhelyének megoszlását 
tüntetik fel, itt azonban csak a megyei adatok, illetve a határon túli lakosok kerültek elkülönítésre 
(Kengyel m. 1913). 

A vonzáskörzet témáját oktatási szakágazati megközelítés oldaláról vizsgáltam meg, Kaposvár 
intézményének abszolút vonzáskörzetét elemezve. Ennek során a vonzáskörzeti irodalmakból 
belusZKy P. 1981-es, Dövényi Z. 1977-es és tótH J. 2002-es munkájára alapoztam. Vonzáskörzet 
tekintetében, az elemzés módszertanilag nem a komplex, hanem a szakágazati vizsgálatot alkalmazza, 
amely tehát oktatási vonatkozást jelent – középfokú oktatási intézmény tárgyaként. maJDánné moHos 
M. 1984-es Tapolca vonzáskörzete munkája, valamint moHos m. (1990) Barcs, Lenti és Nagyatád 
oktatási vonzáskörzetéről készített írása szintén tartalmazza az egyes speciális intézmények jelentő-
sebb vonzó hatását (ez a tanulmányban a megjelenő új képzések miatt fontos). Forray r. K. (1993) 
területi egyenlőtlenségekről készített írása – habár nem tartalmaz vonzáskörzeti vizsgálatokat –, 
mégis jól rámutat a vidéki-városi tér között az oktatásban érzékelhető különbségekre. A vonzáskörzet 
ágazati oldalára utalva Hantó Zs. – KárPáti Z. 1982-es munkájában megfogalmazza Chabot azon 
elvét, amelyben három övezet jelenik meg a vonzáskörzetben: a „gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok 
zónáját, a szellemi befolyás zónáját (oktatás, sajtó stb.), és az általános, közvetlen kapcsolatok zónáját” 
(Hantó Zs. – KárPáti Z. 1982. p. 150.)

A diákok lakhelyére vonatkozó adatokat a vizsgált évek osztálynaplói tartalmazták – korábban 
latin, később magyar nyelven. A naplókban a diákok születési helye és az apák vagy gyámok lakhelye 
van bejegyezve, viszont egyik sem teszi közérthetővé, hogy pontosan melyik helység az adott diák 
lakhelye. Ez esetben a gyám lakhelyét tekintettem a gyermek lakhelyének. 
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A bejárás módja nem ismert a naplók, felhasznált írások alapján. A településeket feljegyeztem, 
majd összesítettem az adott településről az adott tanévben bejáró diákok számát. Ezt minden vizsgált 
év esetében elvégeztem, valamint kiszámítottam az egyes tanévekben az átlagos osztálylétszámot, a 
küldő települések lakosságához viszonyított rátákat. A tanévek kiválasztása az iskola életében történő 
módosulásokat követő évekre fókuszált. Ennek oka, hogy a következő évre a változások már társa-
dalmi hatást generálhattak, amely a diáklétszám mértékében kimutatható lehet. Nem minden esetben 
sikerült a közvetlen következő tanévet megvizsgálni – a korabeli írásos dokumentumok hiánya miatt: 
1852/53 helyett 1855/56, 1925/26 helyett 1926/27-es év került vizsgálat alá. 

A vidéki diákoknak a városi lakossághoz viszonyított arányát, az elemzett időszakokban, az azo-
nos évi vagy ahhoz a legközelebbi népszámlálási adatokkal vetettem össze. A diákok lakhelyükhöz 
képesti rátájának alapját szintén a kaposvári lakossági adatokat tartalmazó népszámlálási adatok 
jelentik, 1870-től. A korábbi tanévekhez kötődően nem jutottam adatokhoz.

A vizsgálat csupán a 19. századra és a századforduló utáni néhány évtizedre terjed ki, így az 
államszocialista és a mai vonzáskörzet elemzése nem képezi a dolgozat részét. Az intézmény későbbi 
történeti és vonzáskörzeti szegmenseit szintén nem vizsgálom.

Érdekesség lehet a tandíjfizetésre kötelezettek és a mentességet élvezők számának aránya. Mivel 
az egyes osztálynaplókban nem mindig voltak teljesek ezek a feljegyzések, így csupán az 1887/88-as 
tanév esetében figyelhettem meg teljességében ezt az arányszámot. 

Az adatok között előfordult több alkalommal adathiány – a lakhelyre nézve, emiatt kisebb elté-
rések lehettek. A hibaszázalékok a következők szerint alakultak: 1813/14-ben 2,89%, 1818/19-ben 
3,31%, 1870/71-ben 1,38% – az 1855/56., az 1887/88. és az 1926/27. tanévekben nem volt adathiány, 
így ekkor 0%-os az adott tanévi hibaérték. A hat tanévet együttesen nézve, 0,66%-os hibaértékkel 
kell számolni. 

Az adatok statisztikai feldolgozásához (összesítések, átlagok számítása) Microsoft Word, Excel 
1997-2003-as verziójú programokat, valamint a KSH helységnévtár, Országos Széchényi Könyvtár 
online keresőit és a www.google.hu keresőt használtam fel. Ezekre azért volt szükség, mert az évek 
során egy-egy település neve megváltozott, összeolvadt más helységgel, városhoz csatolták, illetve a 
mai államhatáron kívülre került. Itt fontos megjegyezni, hogy egyes települések a trianoni békedik-
tátum előtt az Osztrák-Magyar Monarchia (röviden: Monarchia) területéhez tartoztak, viszont más 
települések kívül estek a Monarchia területén.

Az összesített adatok térbeli ábrázolását ArcMap 9.3-as verziójú program és az Inkscape 0.48.1.0 
verziójú program segítségével készítettem el. Az egyes tanévek külön kerültek ábrázolásra, megyei 
vonatkozásban. Az első három minta tanévben – súlyozás hiányában – az érkező diákok számát, az 
utolsó három minta tanévben pedig a szerző által meghatározott kategóriák szerinti rátákat ábrázoltam. 

KutAtástörténet
Kaposvár 19. századi történeti földrajza

A 18. század közepén, 1750-ben fordulat következik be a város életében, mert ekkor válik a megye-
gyűlések és Somogy megye állandó székhelyévé. Ennek hatására középítkezéseket végeztek, mint 
plébánia, megyei börtön, megyeháza. Mérnöki hivatalt állítottak fel, megélénkült a városi kézműipar, 
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kereskedelem. A postautak kialakításával javult a település megközelíthetősége. Az első népszámlálási 
adatokban a polgárság relatív többségét és a papok, tisztviselők igen alacsony hányadát rögzítették. A 
19. századtól sorra nyíltak a helyi gyárak: posztógyár, nyomda, sörfőzde, szappangyár. A letelepedő 
zsidó családok által tovább élénkült a kereskedelem. Kaposvár polgárosodásának fő korszaka ez, 
amelyet jelzett az első gimnázium, az olvasótársaság, nemzeti casino, postahivatal megjelenése. 
Mezővárosi rangból 1848-ban rendezett tanácsú várossá lépett elő, amelyet a forradalom és szabad-
ságharc eseményei miatt visszavontak, e címet csak 1873-ban kapta meg ismét. A település 19. századi 
történetéhez tartozik még a jogi keretek változása (például a törvény előtti egyenlőség), a közlekedési 
infrastruktúra további fejlődése az 1872-es Zákány és Dombóvár közötti vasútvonal áthaladásával, a 
megyeszékhely egyéb helységekkel történő vasúti összekötésével. A polgárosodáshoz hozzájárult a 
19. század második felének prosperáló gazdasága: vasútvonalak bővülése, első villanytelep létesítése, 
telefonkapcsolat kiépítése, cukorgyár megnyitása. A századforduló körül megjelent a városi malom, 
vágóhíd, vasöntöde is.  Mindezeknek a létesítményeknek és kulturális társaságoknak a megjelenése 
olyan gazdasági-társadalmi fejlődést generált, amely a város polgárosodásához vezetett, továbbá 
jelentős szerepük volt a lélekszám-növekedésben is. Ezt támasztja alá a II. katonai felmérés, amelyen 
a város kiterjedése az I. katonai felméréshez képest Ny, ÉNy-i és K-i irányba terjeszkedett (1. és 2. 
ábra). Ezek a tevékenységek a társadalomban szintén változást eredményeztek, ennek egyik példája a 
város első kisgimnáziumának megalapítása. 

1. ábra. Kaposvár területe az első katonai felmérés térképén 
(Forrás: Arcanum Az első katonai felmérés DVD, 25. szelvény)
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2. ábra. Kaposvár Kapos-völgybeli fekvése, II. katonai felmérés térképe (http://archivportal.arcanum.hu/)

Az intézmény története
A megyeszékhely ezen iskolájának vizsgálata mindezidáig elsősorban annak történetiségére terjedt 
ki. Vonzáskörzeti adatokat az évkönyvek, emlékkönyvek csupán történeti jelleggel tartalmaztak. 
Kaposvár vizsgálata nem képezte részét egy vonzáskörzet jellegű dolgozatnak sem eddigi kutatásom 
szerint, emiatt szintén fontos a leíró jellegű munka elkészítése. 

A történelmi adatok bemutatják az iskola megalakulásának körülményeit. Az intézmény szüksé-
gességének gondolata 1790 májusában fogalmazódott meg a megyegyűlésen, amikor arra a megyei 
rendek kezdeményezést tettek. A megyei iskola létesítésének helye 1792-ben három hely között inga-
dozott, majd 1796-ban a pécsi tankerület vezetője látogatása alkalmával megbizonyosodott arról, hogy 
Kaposváron adottak a létesítés követelményei. 1802-re a városban volt három osztályos népiskola, 
illetve Esterházy Miklós herceg felajánlása által 1794-től építőanyag is. 1805-ben, a városban és a 
vármegyében a források keresése jelentette a legfontosabb kérdést. Gyűjtést szerveztek 1806-ban, így 
társadalmi közadakozás (Esterházy Miklós herceg, Kaposvár és a vármegye lakói) által teremtődtek 
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meg a pénzügyi feltételek (miKlós e. 2006).  Az alapkő letételére 1806-ban került sor. Az iskola 
1806. november 1-jén nyitotta meg kapuit három osztállyal, ahol a tandíjfizetés kötelme miatt előbb 
a jómódú diákok folytathattak tanulmányokat. Negyedik (grammatikai) osztályát 1808-ban nyitotta 
meg, majd 1812-ben kapta meg a nyilvánossági jogot és lett vármegyei alapítású kisgimnázium. 
1817-ben újabb bővülés valósult meg az ötödik és hatodik osztályok megindításával – hatosztályos 
nagygimnáziummá lépett elő. E címét 1851-ig tartotta meg. A tanítás nyelve a latin volt, de 1825-től 
minden osztályban felváltva az órákat latin és magyar nyelven tartották. Az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc leverését követően a somogyi megyeszékhelyen is lehetett érezni a veszteségeket. 
Ennek megnyilvánulása 1851-ben a nyilvánossági jog megvonása, és négyosztályúvá visszaminősí-
tése volt. Nyilvánossági jogát azonban négyosztályosként megszerezte (miKlós e. 1987). 1869-től 
államgimnáziummá vált, majd újabb iskolai osztályok bővítése következett: 1884/85-ös tanévben a 
hetedik, 1885/86-os tanévben a nyolcadik osztály, ezzel pedig főgimnáziummá lépett elő. A párhuza-
mos osztályok megindítása 1891/92-es tanévben kezdődött, ennek igényét a tanulói létszámbővülés 
támasztotta alá.

Névváltoztatás 1921-ben volt: Kaposvári Magyar Királyi Állami Somssich Pál Gimnázium lett, 
ahol a két világégés közötti időszakra is jellemző, erős vallásosság jelent meg, amelyet statisztikailag 
is vezettek. 1948/49-ben pedig átnevezték kaposvári Táncsics Mihály Állami Általános Gimnáziumra 
(miKlós e. 1987). 

Újabb változtatás 1924/25-ben történt: megkezdődött a reálgimnáziummá fejlesztés, egészen az 
1942-es utolsó évfolyam végzéséig. Ebben az időszakban az angol, olasz, majd ismét az angol nyelv 
oktatása került előtérbe. Minőségileg fontos és erős hírnévre tett szert a differenciált versenyeken 
elért helyezések által. A vidéki iskolák között a harmadik helyen jegyezték országosan – ennek pontos 
időpontja az irodalmakból nem derült ki. 

1866 és 1945 között megyei kulturális funkciót töltött be azáltal, hogy a megyei könyvtár állomá-
nyát az intézményre bízták. 

Az intézmény helyszíne
Térbeli módosulás következett be az intézmény fennállása alatt. Az iskola elsőként a mai Kossuth téren 
jött létre egy vendéglő helyén (1), majd 1864 májusában egy új épületet avattak, szintén a Kossuth 
téren (2). Ezt egy jelentősebb térbeli elmozdulás követte: 1898/99-es tanévben vették használatba a mai 
Bajcsy-Zsilinszky utcai épületet (a Meggyes-telken), később ezen végeztek bővítéseket, csatlakoztat-
ták hozzá az úgynevezett Csorba-házat (3). A középiskola területét közelítőleg a felére csökkentették, 
mert a másik felén építették fel a mai Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolát. Ezeket a 
módosulásokat újabb költözés nem követte (3. ábra).
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3. ábra. A Táncsics Mihály Gimnázium elhelyezkedése egy 1922-es térképen. 
Az arab számok a vizsgált iskola időbeli helyszíneit jelölik – sorrendben 

(Forrás: Kaposvár rendezett tanácsú város térképe, 1922. Tervezte és rajzolta: Bereczk Sándor városi főépítész) 
(Places of the Táncsics Mihály Secondary School, in 1922. 

The arabic numbers show the times of the places of the secondary school – in order 
(Source: map of Kaposvár, 1922. Planned and drawned by Sándor Bereczk town master architect)

vonzáskörzet-vizsgálat
Az iskola vonzáskörzetét abszolút szempontból – az elemzett éveket összesítve, és az egyes tanéveket 
külön megfigyelve határoztam meg. Az iskola vonzáskörzete minden vizsgált évben módosulhatott 
vélhetően azért, mert az iskola történetében változások következtek be. Az abszolút létszámokhoz 
képest lényeges megvizsgálni a diákok lakóhelyeit lakosságarányosan. Ennek indoka, hogy az adott, 
kibocsátónak nevezhető település lélekszámához viszonyítottan nagyobb jelentősége lehet egy kisebb 
lakosságú helységből a kevesebb számú gyermeknek, mind fordított esetben. 



2014/III

62

4. ábra. Az elemzett iskola abszolút vonzáskörzete a kiválasztott hat tanévben 
(Absolute catchment area of the analysed secondary school in the chosen six years)1

A hat tanév együttes vonzáskörzetét mutatja be a 4. ábra, amelyről leolvasható, hogy a diákok 
Somogy és Tolna megyékből érkeztek legnagyobb számban; továbbá, hogy az intézmény vonzása 
a Kaposvár – Dombóvár közötti területen volt jelentős. Somogy megye déli és délnyugati részéről 
valószínűleg azért alacsony a vonzott települések száma, mert más helység oktatási intézménye volt 
rá nézve elvonzó hatással (például Csurgón2 az 1792-ben alapított református, Pécsett3 az 1687-ben 
alapított ciszterci rendi). 

Az első vizsgált tanév az 1813/14-es tanév (5. ábra). Ekkor az iskola vonzáskörzetét 37 település 
jelentette, emellett 2 fő ismeretlen lakhelyű volt bejegyezve az osztálynaplóban. 69 fő diák járt az 
intézménybe, ennek 65,2%-a vidéki, 34,8%-a kaposvári lakhelyű volt. A ma már a városhoz tartozó 
településrészeken – értem ez alatt Kaposfüredet (1970) és Toponárt (1970) – lakó diákokat nem kapos-
vári lakóhelyűnek tekintettem az elemzésben, mert azok városhoz csatolása csak az 1900-as évek 
1 http://www.ksh.hu/apps/hntr.main?p_lang=HU, 2014-02-24 
 http://www.google.hu/webhp?nord=1#nord=1&q=kesz%C5%91hidegk%C3%BAt, 2014-02-24
 http://www.google.hu/webhp?nord=1#nord=1&q=galagony%C3%A1s, 2014-02-24
 http://w3.oszk.hu/repscr/wwwi32.exe/%5Bin=rpsr2.in%5D/?SXBODROG._ALSOBU*XT, 2014-02-24
 http://mocseny.ekisterseg.hu/, 2014-02-24
 http://www.google.hu/webhp?nord=1#nord=1&q=kisterenye, 2014-02-24
 http://www.google.hu/webhp?nord=1#nord=1&q=kissebes, 2014-02-24
 http://www.google.hu/webhp?nord=1#nord=1&q=gyulaj, 2014-02-24
 http://www.google.hu/webhp?nord=1#nord=1&q=ipolyvece, 2014-02-24
2 http://www.csvmrg.hu/, 2014-06-13
3 http://www.crnlg.hu/, 2014-06-13
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utolsó harmadában történt meg, addig attól elkülönülten működtek. A vonzáskörzet differenciált: a 
mai határokat tekintve 8 település esett a megyehatáron kívülre, illetve 2 fő diák rendelkezett kül-
földi lakóhellyel (Pilgram, Wischau4). A diákok létszáma ekkor három osztályból adódott még össze.
A tanév során az átlagos osztálylétszám 23 fő volt. 

Mivel erre a tanévre, és a közeli évekre nem álltak rendelkezésre a települések lakosságszámára 
vonatkozó adatok, emiatt nem tudtam meghatározni népességarányos képét. Az ábrán a diákok 
létszámát tüntettem fel. Az ábrán egy ÉNy-D-i tengely látszik, továbbá a 2 főt küldő helységek a 
várostól távolabb helyezkednek el. Előbbi a korabeli közlekedési vonal relatív fejlettségére és a nyu-
gati területeken Csurgó elvonzó hatására, utóbbi szubjektív tényezőkre utalhat. 

5. ábra. A vizsgált iskola megyei vonzáskörzete az 1813/14-es tanévben (forrás: SM Levéltár iratai)
(County catchment area of the analysed secondary school in the school year 1813/14 (Source: SM Archives’ documents))

4 https://www.google.hu/webhp?tab=lw&ei=4KoEU7CNHIPw0gXq24HgBw&ved=0CAQQqS4oAQ#q=wischau+cze
ch+republic, 2014-02-24
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6. ábra. Az elemzett iskola megyei vonzáskörzete az 1818/19-es tanévben (forrás: SM Levéltár iratai)
(County catchment area of the analysed secondary school in the school year 1818/19 (Source: SM Archives’ documents))

A második, 1818/19-es tanévben (6. ábra) – a hatosztályos nagygimnáziummá válás után – a tanuló-
létszám 151 fő volt. A korábbi mintaévhez viszonyítva a számbeli növekedés valószínűleg az osztályok 
számának gyarapodása miatt következett be. Erre utalnak a 7. ábrán az egyes osztályokba járók létszá-
mának adatai. Az egyes osztályokon belül a vidéki-kaposvári tanuló megoszlása változó volt.

Az egész létszámot nézve a tanulók 58,9%-a vidéki lakóhelyű volt, 41,1%-a kaposvári. Az 59 vonzott 
településből 20 darab a mai megyehatáron kívül esett – ez 34%-os érték, 2 fő külföldi lakhelyű volt 
(Venetüs, S.Ecclefür; a mai államhatárokon már 6 település esik kívül), 5 fő esetében pedig ismeretlen 
volt a lakóhelye. Az átlagos osztálylétszám 25 fő volt. Ebben a tanévben sem volt lehetséges adatok 
hiányában a népességarányos kép elkészítése. A tanulószámok szerint a városi iskola vonzása a megye 
középső és keleti részére terjedt ki, a Zala megyéhez közeli részekre és a déli területekre nem – itt szintén 
a csurgói iskolára utalnék. Ezzel párhuzamosan azonban Tolna megyében jelentősebb volt a hatása.
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7. ábra. A vizsgált iskola osztálylétszámainak alakulása az 1818/19-es tanévben
(The conformation of the class number of the analysed school in the school year 1818/19)

8. ábra. A vizsgált iskola megyei vonzáskörzete az 1855/56-os tanévben
(County catchment area of the analysed school in the school year 1855/56)

Az 1855/56-os tanévben (8. ábra) a tanulók száma jóval elmaradt az előző vizsgált tanévétől, létszá-
muk 67 fő volt. Négy osztályt működtettek, az átlagos osztálylétszám 16,75 fő-re csökkent. A változás 
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az 1848/49-es forradalom és szabadságharc, valamint az 1851-es visszaminősítés következménye a 
történeti források szerint. A vonzott helységek darabszáma 41, amelyből több település pontos megha-
tározása nem volt lehetséges, mert a megjelölt megyén belül is több azonos nevű létezett. A 67 főből 
65,7% vidéki, 34,3% helyi lakosú volt. A vidéki-kaposvári diákok aránya minden osztályban vidékiek 
többségét mutatja. 

A mai határok szerint 3 helység nem magyar területen fekszik (Dörfl5, Visnica, Zilah) – ezek 
7,5%-os értéket jelentettek. A vonzásintenzitást a diákszámmal tudtam kifejezni, amely szerint az 
iskola jelentősége a megye déli részein ismét elmaradt, és térbeli kompaktságról sem beszélhetünk. 
Az intenzitás igen alacsony volt a többi helységre nézve is. 

9. ábra. A vizsgált iskola megyei vonzáskörzete az 1870/71-as tanévben
(County catchment area of the analysed school in the school year 1870/71)

5 http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID&kat=1705&n=vg999, 2014-02-24
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Az 1870/71-es tanévtől (9. ábra) az államgimnáziummá alakulás ismét magasabb létszámot mutat. 
Az intézmény 6 osztályt működtetett, amely 145 fő diákot fogadott. A lakóhelyük szerint  – az 58 
településről 47,6% járt be vidékről, míg a helyiek aránya 52,4%-os volt. Ez az első olyan elemzett 
év, amelyben a vidéki lakosság aránya nem érte el a helyben lakók számarányát. Ebben szerepe 
lehetett a helységek lakóinak jövedelmi helyzete, hiszen az intézmény tandíjköteles volt (tárgyévben 
79,8% fizetős, 20,1% mentességet élvez), erről azonban nem voltak minden évben teljesek az adatok. 
13 helység (22,8%) a megyehatáron kívül fekszik, közöttük található egy tiroli és egy csehországi 
település is: Innsbruck és Pilsen (3,5%). A helységnevek közül ismét előfordult három eset, ahol nem 
lehetett pontosan megállapítani a leírás szerint a helyszínt (5,2%). Az átlagos osztálylétszám 25,6 fő.  
Az osztályokon belül a vidéki-kaposvári ráta az első három osztályban a vidékiek, az utolsó három 
osztályban a városiak többségét mutatja. 

E tanévre vonatkozóan megvizsgáltam a tanulók vonzásintenzitását, az 1870-es népszámlálási 
adatokat felhasználva. Három kategóriát határoztam meg a minimum, maximum és átlag adatok 
alapján: egy átlag alatti (0,00%-tól 0,09%-ig), egy átlag körüli (0,10%-tól 0,16%-ig) és egy átlag feletti 
(0,17%-tól 0,67%-ig) csoportot. Az 58 településnek e kategóriák szerinti megoszlását mutatja be a 10. 
ábra. 

10. ábra. A vizsgált tanévben a települések megoszlása vonzásintenzitás szerint 
(The repartition of the settlements according to the intensity of the attraction, in the analysed school year)

Az ábrán látható, hogy vonzott települések többségében az érkező tanulók a küldő helységek lako-
saiból 0,10% – 0,16%-ot jelentettek. A diáklétszámok alakulása ezekben a csoportokban a települések 
arányaival arányosan változik (27, 19, illetve 54%). Lakosságarányos szempontból a kevésbé vonzott 
települések Kaposvártól távolabb, a megye déli részén helyezkedtek el, mintegy 30 kilométernél 
messzebb. A Kapos-völgy helyett a vonzás erőssége a várostól északra lévő helységekben volt meg-
határozóbb. Az alacsony vonzásintenzitású térségek (DNy, ÉK) valószínűleg a helyi vagy közelebb 
fekvő iskola meglétével, illetve a kedvezőtlen megközelítéssel indokolható.

Az 1887/88-es tanévben 8 osztály működött, viszont a felsőbb osztályok létszáma jóval elmaradt 
az alsóbb évfolyamokétól. A diákok 233 fős sokaságot jelentettek: a vidékiek 42,1%-ot, a helyiek 
57,9%-ot. A vidéki-kaposvári diákok aránya szerint az utolsó évfolyam kivételével a kaposváriak 
voltak nagyobb hányadban. 
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A 74 helységű vonzáskörzet 27%-a a megyén kívül fekszik, azonban területileg elszórt – Tolna, 
Baranya, Zala, Fejér, Pest megyék érintettek. Az országhatáron túli csupán egy helység – Veprovac6 
(1,3%). Az átlagos létszám 29,125 fő volt. A diákok sokaságának ilyen mértékű emelkedését vélhetően 
a főgimnáziumi státusz megszerzése és a további osztályok megnyitása eredményezte. 

E tanévre vonatkozóan a népességgel való közelítőleges összevetést az 1890-es népszámlálási 
adatok tették lehetővé. Itt szintén három kategóriát különítettem el: az átlag alatti (0,00% – 0,06%), az 
átlag körüli (0,07% – 0,12%) és az átlag feletti (0,13% – 0,47%) csoportot. A 73 helység megoszlását 
a 11. ábra mutatja be. 

11. ábra. Vonzásintenzitás szerinti települési megoszlás a vizsgált tanévben 
(The repartition of the settlements according to the intensity of attraction in the analysed school year)

Az ábra szemlélteti, hogy vonzásintenzitás a helységek 50%-ában az átlag alatti értékű. E telepü-
lések a várostól D-i és Ny-i irányban helyezkedtek el, az alacsony érkező tanulószám a közeli vagy 
helyi intézmény megléte, vagy a távolságból és a viszonylagos kedvezőtlen közlekedési viszonyokból 
fakadhatott (12. ábra). Az átlag körüli települések Kaposvártól relatív 30-40 kilométeres sugarú 
távolságban fekszenek, és jellemzően 1000 fő feletti lakossággal bírtak, néhány kivételt leszámítva. 
Az átlag feletti helységek 66,7%-a 1000 fő alatti lélekszámú volt. Térben kevéssé mutatható ki kon-
centráció (ÉNy-on erőteljesebb). A diákok arányai ebben az esetben is párhuzamosak a települések 
számának változásával (22, 29, illetve 49%). 

Az 1926/27-es tanévben (13. ábra), a Klebelsberg-féle oktatási reform után és a trianoni határvál-
toztatások miatt érezhetően módosult az intézmény vonzáskörzete, amely a települések számában 
és azok területi elhelyezkedésében is szembetűnő. Emellett a reálgimnáziumi jellegű működés meg-
kezdése is bírhatott befolyásoló hatással az iskola demográfiájára. 701 főből 45,9% vidéki lakóhelyű, 
54,1% helyi. A 166 lakhelyből 6 település került a határon kívülre, a Somogy megyén kívül esők 
rátája 52,41% volt. Területileg az országban elszórtan helyezkedtek el, nagyobb sűrűség a Dunántú-
lon mutatkozott. Vizuálisan azonban az elaprózott településszerkezet miatt torzító hatás lehetséges. 
Az egyes osztályokban a vidéki lakhelyű tanulók rátája hol alacsonyabb, hol magasabb értéket vett fel 
a kaposvári lakhelyűekénél. Az átlagos évfolyamlétszám ekkor 90,125 fő volt. Ez a magas szám nem-
csak a diáklétszám növekedésével, hanem a párhuzamos osztályok bevezetésével is magyarázható. 

6 http://helytortenet.com/veprovac-veprod-1903-1941-regi-belyegek-belyegzesek-ritka-darabok, 2014-02-24
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12. ábra. A vizsgált iskola megyei vonzáskörzete az 1887/88-as tanévben
(County catchment area of the analysed school in the school year 1887/88)

A 1930-as népszámlálás adott közelítő értéket, hogy összehasonlíthassam az érkező diákok és 
a népesség arányát, vizsgálva a vonzó hatás mértékét. Ebben a tanévben szintén három csoportot 
határoztam meg, azonban a szélsőértékek miatt a kategóriák határszámát módosítottam. Ez alapján 
az átlag alatti csoport határértékei 0,00% – 0,09%, az átlag körüli csoportnak 0,10% – 0,18%, az 
átlag feletti csoport szélsőértékei 0,19% – 1,01% lett. Az első klasszisba a helységek 54%-a sorolható. 
Közös jellemzőik a legalább 1000 fő lélekszám, amely egyes esetekben a 10-20.000 fős népesség-
számot is meghaladta. Elhelyezkedésük szórt, nem lehet egyértelműen lehatárolni a várostól való 
távolság indokával. Habár az összes településen belüli arányuk nem kiugróan magas, számában mégis 
jelentős értéket vesz fel, mert az alacsony vonzásintenzitás magas lakosságszámmal párosul – tehát 
sok település veszi fel ennek az értékcsoportnak az elemeit. Itt az intenzitás csekélysége a megye más 
jelentősebb településeinek intézményi ellenhatásával magyarázható. A közbenső csoport a helységek 
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24%-át foglalja magában, amelyek területileg szintén szórtan helyezkednek el, viszont a korábbi 
mintaévekhez képest jelentősebb a déli megyei részekre kifejtett erőssége. A helységek lakossága 500 
és 3.000 fő között alakult. 22%-os a harmadik kategóriában a diáklétszám nagyságrendje (14. ábra).
A csoport elemei a közlekedési vonalak (vasút, közút) mentén koncentrációt mutatnak (Kapos-völgy, 
Siófok, Fonyód, Balatonboglár, Marcali irányokban). Közös jellemvonás az alacsony népességszám 
(73,5%-ban 1000 fő alatti). Az előző két elemzett tanévet nézve, itt nem arányos a települések és a 
diákok aránya, mert az átlag körüli csoport a legalacsonyabb (38, 20, illetve 42%).

13. ábra. A vizsgált iskola megyei vonzáskörzete az 1926/27-as tanévben
(County catchment area of the analysed school in the school year 1926/27)
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14. ábra. Vonzásintenzitás szerinti települési megoszlás a vizsgált tanévben 
(The repartition of the settlements according to the intensity of attraction in the analysed school year)

Az osztályokon belüli ráta változó: hol kaposvári, hol a más lakhelyűek javára. Az alsóbb évfo-
lyamokon a létszám igen nagy, de a felsőbb évfolyamokon valószínűleg a jelentősebb lemorzsolódás 
miatt csökkent a diákok száma. 

Az iskola a vidéki tanulóinak eleinte nem engedte meg a bejárást, így a közelben kellett lakóhelyet 
keresniük. Emiatt vették igénybe többen a kollégiumi szállást. Mindez alátámasztja a vonzáskörzet 
szűkebb regionális kiterjedését, de nem hanyagolható el a jövedelmi helyzet (az 1887/88-as tanév 
példáján) és az egyéb telepítő tényezők megléte, illetve a népesség foglalkozása sem. 

A korabeli, 1912-es írás szerint a statisztikai adatok a kaposvári tanulók domináns jelenlétét ábrázol-
ják. E forrás úgy nyilatkozik, hogy elenyésző azok száma, akik a magánszállásokon laknak, valamint 
hogy az óvónői osztályokkal megnőtt a kollégisták száma. Területileg kifejező, hogy „elenyésző azok 
száma, akik nem Somogy megyében laknak” (miKlós e. 1987. p. 64.). A kaposváriak magas arányát 
a 19. század második felében vezetett naplók nem egyértelmű feljegyzései is alátámaszthatják.

A Somssich Pál Gimnáziumnak összességében az elemzett hat tanév során 281 vonzott települése 
volt, amelyekből 10 külföldi illetőségű. Ez idő alatt 1379 tanulója volt, amelyből 51%-a helyi, 49%-a 
vidéki lakos. Az abszolút vonzáskörzet elkészítése során a vonzásintenzitás létszámbeli alakulását az 
1. táblázat mutatja:

1. táblázat. A vonzott települések száma a bejáró diáklétszám függvényében 
(Numbers of the catchment settlements by the commuted students)

diáklétszám a vizsgált hat tanévben települések száma
1 fő 178
2 fő 33
3 fő 23
4 fő 7

4-nél több fő 40

A hat tanév alatt 178 településről egy, 33-ról kettő, 23-ról három, 47-ről négy vagy annál több diák 
érkezett ide oktatási-nevelési céllal. A legtöbb tanulót 19 fővel Lengyeltóti küldte. 10 településről 
tíz vagy annál több fiatal járt az iskolába, mint például Pusztakovácsi (11 fő), Somogyszil (11 fő), 
Újvárfalva (12 fő), Nagybajom (12 fő) Marcali (14 fő) vagy Igal (15 fő). 
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A létszám alakulása az egyes években történelmi – társadalmi változások hatására az alábbi módon 
alakult (15. ábra):

15. ábra. A diákok összlétszámának alakulása az elemzett tanévekben 
(Students’ maximum volumes in the analysed years)

A hat tanévet nézve a változást eredményező tényezők elsődlegesen az intézményt érintő minősí-
tések, az új osztályok indítása, a szakosítás lehettek. 

A diákok létszámának és a kaposvári lakosságnak az összevetésére nem minden tanévben volt 
lehetőségem, mert a kiválasztott tanévekre vonatkozó pontos helyi lakossági adatok nem álltak 
rendelkezésemre. Az 1870-es esztendőre a népszámlálási adatok7 kapcsán lehet adatot találni, így 
közelítőleg ebben a tanévben becsülhető a városlakók és az intézményben tanulók aránya. A helyiek 
száma 10.210 fő volt 1870-ben, ehhez képest a diákok rátája 1,4%-os volt. Amennyiben csak a vidékiek 
arányát vesszük figyelembe, úgy az érték 0,66%-ra módosul – tehát csekély. Az 1887/88-as esztendő 
esetén közelítő értéket az 1890-es népszámlálási adat adhat, míg 1926/27 esetén az 1930-as év lehet 
mérvadó. 1890-ben a helyi lakosok száma 16.640 fő: ennek 1,4%-a az iskolai diákság, a vidékiek 
aránya 0,6% volt. Az 1930-as esztendőben az összlakosság 37.339 fő: 1,87% a diákság – 0,86%-a a 
vidéki. Megfigyelhető ezek alapján, hogy az intézménybe járó tanulók 1-2% közötti nagyságrendet 
értek el a vizsgálat alá vonható években, a vidékiek aránya a városi népességhez képest itt az 1%-ot 
sem érte el, habár az elemzett esetekben a ráta vagy stagnálást, vagy növekedést mutatott.

Az 1812-1912 közötti időszakot feldolgozó évkönyv a „vizsgálatot tett tanulók illetőségének átte-
kintése” (Kengyel m. 1913. p. 113.) című ábráján 4 kategóriát tüntettek fel: a kaposvári, a Somogy 
megyei, a más megyei és a Horvát-Szlavóniai és külföldi csoportokat; és szintén ábrázolták az egyes 
tanévek maximális tanulólétszámait. Eszerint az 1899/1900-as esztendeig növekedett az összlétszám, 
azt követően stagnált vagy +/- 10-30 fővel ingadozott. A kaposvári illetékességűek száma minden 
bemutatott évben meghaladta a többi kategória értékeit, majd a somogyi, a más megyei és a külföldi 
és horvát-szlavón lakhelyűek következtek. Egyedül az 1896/97. esztendőben nem volt külföldi illeté-
kességű „vizsgálatot tett” diák. A századforduló tanévétől a horvát-szlavón és külföldiek csoportjába 
soroltak száma 10 fő, az 1905/6-ban 22 főre emelkedett. Ugyanezekben az években a szülők lakóhelyét 
illetően a legtöbben helyiek, majd a somogyiak, a tolnaiak, a baranyaiak voltak. Az 1899/1900-tól a 
horvát-szlavón lakosok száma mindvégig (1912-ig) meghaladta a 10, majd 20 főt. A 20. században 
érkező vidéki tanulók száma/rátája folyamatosan módosult az osztálylétszámmal, a szakosítással, 

7 http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/06/14/data/tabhun/4/prnt01_1_0.html, 2014-02-23



Nezdei Csilla
Kaposvár első középfokú iskolájának vonzásterülete 1812 és 1927 között

73

vagy az ideiglenes intézményi kiürítéssel – utóbbit a világháború indokolta. Ezekből az esztendőkből 
viszont nincs információm a diáklétszám összetételéről és nagyságáról – így ennek vizsgálata nem 
lehetséges jelenleg. Emellett ezen esztendők elemzése nem része a tanulmánynak. 

KonKlúzió
Összefoglalva a vizsgálat eredményeit: a korábban Somssich Pál, ma Táncsics Mihály nevét viselő 
kaposvári gimnázium diáklétszáma az évek, évtizedek alatt fokozatosan növekedett – törést a 
visszaminősítés és a világégések okoztak. Fontos szempont a létszámok ingadozásában az is, hogy 
az intézmény egészen 1962/63-ig fiúgimnázium volt, ezután vált csak koedukálttá – habár erről a 
szakirodalmi anyagok nem tesznek külön említést. A kijelentést viszont a szakirodalmon kívül az 
osztálynaplók, katalógusok is egyértelművé teszik. 

A város 18-19. századi gazdasági és társadalmi formálódása a társadalomban igényt alakított ki 
arra, hogy minél képzettebbek lehessenek a helyi vagy távolabbi lakhelyűek. Kaposvár gazdasági 
fejlődése gyakorlatilag a polgárosodást segítette elő. 

A városi lakossághoz képest az ebbe az iskolába járó diákok aránya 1-2% között alakult a becsül-
hető években, míg ezen belül a vidékiek nem érték el egyetlen egyszer sem az 1%-ot. Ez az arányszám 
és a települési vonzáskörzet kiterjedése az ún. „soft” tényezőkkel magyarázható, hiszen a gimnázium 
a századforduló környékén már az ország első három legjobb intézménye között került jegyzésre. 
Nyilvánvalóan a tandíjfizetés – ezáltal a jövedelmi helyzet is – befolyásolta a tanulók körét: a pon-
tosan feljegyzett és ebből a szegmensből is vizsgált tanévben az ifjúság 79,8%-a tandíjköteles vagy 
mentességét elvesztette, csupán 20,2%-ban voltak tandíjmentesek. 

Az első kisgimnázium vonzáskörzetének kiterjedése fokozatosan növekedett, mind a közvetlen 
szomszédos településekről, mind az ország távolabbi térségeiről érkeztek diákok. A vonzásintenzitás 
főképpen a közelebbi, jellemzően megyén belüli településekről volt erőteljesebb, azonban az elemzett 
tanévek közül volt olyan példa, amely a területi szórtságra mutatott rá. Emellett a távolabbi telepü-
lésekről a tipikusnak nevezhető egy fő érkezett. Minden esetben voltak olyan helységek, amelyek 
külföldön (voltak) találhatók, számuk viszont 2-3 darab fölé nem emelkedett. A település fejlődése 
a Kapos-folyó völgyében erőteljesen látható a korabeli katonai felméréseken, viszont a vonzáskörzet 
formálódásában a relatív kedvező közlekedési helyzet nem mindig járt együtt jelentős vonzásintenzi-
tással. Ennek oka lehetett a helyi iskolák léte, a települések lakosságainak jövedelmi helyzete a már 
említett tandíjfizetési kötelem miatt. A század folyamán kiépülő közlekedési eszközök, közlekedési 
folyosó az adott időszakban, különösen a 20. századtól meghatározóbbá váltak a lakosság mobilitásá-
ban, így ekkor már nevezhetők e faktorok a térségformálás alapjának véleményem szerint. 

A vonzásintenzitásban a szerző által létrehozott kategóriák közül a települések többsége minden 
esetben az átlag alatti csoportba került, jelezve, hogy a helységek többsége lakosságához képest kis 
arányú diákot küldött a kaposvári iskolába tanulni. Ennek ellentmondhat az a tényező, hogy a tanulók 
a nagy távolság ellenére is eme iskolát választották. Indokolhatja ezt akár a korábban említett orszá-
gosan jó hírnév. Az átlag feletti csoportba sorolt települések lakosságarányosan magasabb rátával 
küldtek diákot a városi iskolába, valamint többségében 1000 fő alatti népességszámúak voltak. Az 
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alacsony vonzásintenzitás az egyes mintákban az 50-60 kilométeres távolságú településekre, a von-
zóerő-növekedés a városhoz való térbeli közeledés párhuzamosságával volt igaz, majd a koncentráció 
a közlekedéssel az egyes útvonalak mentén terjedt ki. 

Az 1813/14-es és az 1926/27-es tanévekben – a minták alapján – tehát az intézmény vonzáskörzete 
lényegében a megyére, kisebb részben az ország más településeire, míg ritkább esetekben az ország-
határokon kívülre terjedt ki. Minden elemzett tanévben voltak külföldi tanulók, számuk azonban 
nem emelkedett 2-3 fő fölé. Az ismeretlen lakóhelyek pontatlanságot eredményezhetnek. E lokációk 
meghatározása a dokumentumok latin nyelvűsége és a külföldi települések valószínűleges név- vagy 
jogállásváltozása miatt további kutatást igényel. A 19. század második felében a diákok területi meg-
oszlása nagyobb térségre vonatkozott, a megyén belüli helységekben fontosabbá vált, valamint a helyi 
lakosok oktatásban való részvétele meghaladta a vidékiek rátáját. A külföldi lakhelyek száma nem 
változott. 
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Mapping Metropolises in India

AbstrAct
This paper attempts to examine a specific parameter of Indian urbanisation with focus on metropolises 
across India. By adopting metropolises as per Census 2011 an attempt is made to trace their origin 
or roots in different periods in Indian history, examine their locational pattern vis-à-vis a number of 
features and highlight the trend in their growth pattern, in the post-liberal period. Secondary data 
obtained from Census of India has been processed, classified, analysed, tabulated and mapped. 21st 
century has ushered in a major phase of urbanisation in India, increasing faster than expected as 
increase in urban population has outpaced rural for the first time since independence. The urban 
areas in the country have added 91 million persons in the last decade in which 27.6 million persons 
that is 30.4 percent have been added by existing metropolitan cities. India at a comparatively low 
level of urbanisation contains a fairly large proportion of population in its metropolitan cities. These 
alone account for 42.3 percent of the urban population in 2011 in comparison to 18.8 percent in 1951. 
Ongoing increase in the number of metropolises, that is, cities whose population exceeds one million 
inhabitants is tremendous; increasing ten folds from 5 in 1951 to 52 in 2011. Metropolitinisation in 
the post-liberal period is both an economic and administrative process. The present growth pattern 
and spread of metropolitan cities is related to their administrative eminence, emergence as transport 
nodes and re-classification. The traditional colonial set up of Indian urbanisation is being reversed.  
However, the demographic decline of the mega cities or some metropolises does not mean their eco-
nomic decline. The level of urbanisation shows a strong positive correlation (r=0.76) with per capita 
income and population contained in metropolises (r=0.60). 

Keywords: Metropolis, Statutory town, Census town, India

IntroductIon
Urbanisation is a cause and effect of heightened economic progress in a region (Census of India 
2011). It plays an enormous role in social transformation and economic mobility all over the world. In 
fact, the process of urbanisation has been transforming the developing countries from ‘countries of 
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villages’ to ‘countries of cities and towns’. The urban population today is growing large-city centric 
between two to three times faster than the rural population and the greater part of it happens to be 
in the developing world (United Nations 2012). Urban population of Africa and Asia is expected to 
double between 2000 and 2030. It will also continue to expand, but more slowly in Latin America 
and the Caribbean. Regarding India no matter which figures you select, the urban population growth 
projections are incredible. In a 2006 report, India’s Registrar General expected the share of increase 
in urban population to be 249 million between 2001 and 2026 (Census of India 2006; viii). The 
2010 McKinsey Global Institute Report on ‘India’s Urban Awakening’ suggests a rise of 250 million 
citizens between 2008 and 2030. 

Thus the first half of the 21st century is likely to be characterized by large scale urban development. 
The two most populated countries of Asia, China and India, are experiencing an urbanisation process 
of remarkable scale. As is evident from Table 1, India at a comparatively low level of urbanisation 
contains a fairly large proportion of urban population in its three megacities, each with a population 
of 10 million or more as compared to fast urbanising China and urbanised United States. Although the 
megacities attract considerable attention because of their population size and geographical complex-
ity, they represent the extreme of the distribution of cities by population size. 

 In 2011, the world counted 23 megacities of at least 10 million inhabitants accounting for 9.9 
percent of the world urban population. Asia has 13 megacities. In comparison 3 megacities in India 
contain nearly 13% of its urban population. The increase in the number of 10-million-plus cities from 
zero in 1950 to three by the turn of the century have been cited as evidence of unprecedented urban 
growth in India (Mohan and Dasgupta 2005). They are followed by large cities with populations 
ranging from 5 million to just under 10 million, which in 2011 numbered 40. Over three quarters of 
these “megacities in waiting” are located in developing countries (United Nations 2012), of which five 
are in India alone. These are Chennai, Bangalore, Hyderabad located in south India; Ahmadabad in 
west-central India and Pune in western India. Today, about 1 person out of 10 living in urban areas 
resides in a megacity of at least 10 million inhabitants. In relation to the overall population of the 
world, the share of megacities was 5.2 per cent in 2011, implying that just about one in every twenty 
people on Earth live in megacities. It is 4.03 per cent in India.

India’s proportion of population in its metropolises is equivalent to that of China. The situation in 
United States is, however, different. In India, greater accretion of population in large cities leading to 
their higher increase in number is a post-liberal phenomenon not witnessed earlier. This vast urban 
expansion has regional, national and global implications. Cities are already the locus of nearly all 
major economic, social, demographic and environmental transformations (UNFPA 2007).  
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Table 1. Urbanisation Morphology of India, China and the United States: 2010

Pop. size category of towns % in urban population in 2010
 India China United States
10 million or more 15 8 13
5 to 10 million 8 10 10
1 to 5 million 17 23 34
500 000 to 1 million 9 15 10
Fewer than 500 000 52 44 33
Total urban population(in 000) 378775 660286 254959
% urban population 30.9 49.2 82.1
Urban annual growth rate (%)
2005-2010 2.56 3.44 1.24

Source: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, 
World Population Prospects: The 2010 Revision 

and World Urbanization Prospects: The 2011 Revision Sunday, January 05, 2014; 3:09:22 A.M.

Krishan and Singh (1993; 127) have visualised Indian urbanisation, with a history spanning over 
nearly five millennia, as having passed through four phases: pre-feudal (ancient) with primarily an 
administrative cultural base, feudal (medieval) with a political-military-economic base, colonial 
(modern) with an exploitative capitalist base, and post-colonial (contemporary) with a capitalist- wel-
fare base. To this may be added the recent neo-liberal phase. The importance of cities and urban 
centres has been growing in India’s economic development during the post-liberal phase, such as the 
contribution of urban areas in GDP has increased from 29 percent in 1951 to 63 percent in 2007 and 
is expected to increase to 75 percent by 2021. However, with increasing economic growth, prosperity 
is getting concentrated in cities and urban centres, and the rural-urban gaps in income levels and 
wages and employment opportunities are widening (Bhagat 2011a). It is linked with the globalisation, 
industrialisation and economic development. 

urbAn defInItIon
The Census of India recognizes three categories of urban places: metropolitan areas, cities and towns. 
The Census typology of urban places is entirely based on the population criterion. Thus, the term 
‘metropolitan area’ is applied to places with a population of one million and above whereas city 
population designated with one hundred thousand and above persons in India. Lower down the popu-
lation size urban places are designated as towns (Ramachandran 2007; 108). In the present article 
‘metropolitan area’, ‘metropolitan city’ or ‘metropolis’ is referred to for a city with a population of at 
least one million. Mega city refers to a city with minimum 10 million people. Barring Jaipur, Greater 
Visakhapatnam, Ludhiana, Faridabad, Vasai Virar City and Kota that are municipal corporations, all 
other metropolises are urban agglomerations.

An area is classified as rural or urban depending upon various criteria such as civic status, popula-
tion size, density, occupational composition. In India whereas state governments decide on the civic 
status of a settlement, the Census of India applies demographic and economic criteria in identifying 
towns at every census. The first criterion of statutory administration includes civic status of towns 
and the towns identified on this basis are known as statutory or municipal towns. These include all 
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places with a municipality, corporation, cantonment board or notified town area committee. Towns 
identified on the basis of the second criteria involving economic and demographic indicators that 
entail characteristics like population size, density of population, and percentage of the workforce 
in the non-agricultural sector are termed census or non-municipal towns. Specifically, it includes 
fulfilling the conditions of (a) minimum population of 5000; (b) at least 75 per cent of the male main 
working population engaged in non-agricultural pursuits; (c) a population density of at least 400 
persons per square kilometre. In the government perspective these are villages. This definition was 
carried through the 1961 Census.

In every census, several new towns are added to or removed from the roster of towns if they do 
not satisfy the earlier-mentioned criteria. As many urban residents also live outside the municipal 
boundary, the Indian Census uses the concept of an ‘urban agglomeration’ (UA) to measure urban 
population at the town and city level. An UA consists of the population of a core urban centre living 
within its municipal boundary, as well as the population of contiguous towns and adjoining urban 
outgrowths (OGs). An ‘out growth’ (OG) is a viable unit such as a village or a hamlet or an enumera-
tion block made up of such village or hamlet and clearly identifiable in terms of its boundaries and 
location.  These are areas around a core city or a statutory town that are fairly large such as a railway 
colony, university campus, port area, military camp, among other examples, but are not included 
within the municipal boundary of the core city or town. These have come up near a statutory town 
outside its statutory limits but within the revenue limits of a village or villages contiguous to the 
town. While determining the outgrowth of a town, it has to be ensured that it possesses the urban fea-
tures in terms of infrastructure and amenities such as pucca roads, electricity, taps, drainage system 
for disposal of waste water, educational institutions, post offices, medical facilities, banks etc. and 
physically contiguous with the core town of the UA (http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/
paper2-vol2/data_files/India2/1. %20Data %20Highlight.pdf).

The municipal boundaries are also changed from time to time as decided by the state government, 
but it is a time-consuming process as notification has to go through the offices of Deputy Com-
missioners and District Magistrates for due processing. However, in the absence of changes in the 
municipal boundaries, the application of the concepts of UA and OG by the Census takes into account 
any spill over of urban population outside the municipal boundary.

urbAn sItuAtIon In IndIA
The population of India has increased from 238 million in 1901 to 1210 million in 2011. Of this, the 
rural population stands at 833.1 million and the urban population 377.1 million. The urban population 
growth of nearly 91 million between 2001 and 2011 is for the first time higher than the absolute rural 
growth, albeit slightly. The urban growth rate, which fell in the last two decades, also rose in this 
census. This has reversed the slowdown in Indian urbanisation observed during the 1980s and 1990s. 
The average annual growth rate of population in the last decade was 1.2% and 3.2% in rural and 
urban areas respectively with the average at 1.8 percent (http://www.censusindia.gov.in/2011census/
PCA/ PCA_Highlights /pca_highlights_file/India/Chapter-1.pdf).  The level of urbanisation in India 
is 31.2 percent in 2011, has increased from 10.8 percent in 1901; only a three-fold increase in more 
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than a century (Table 2). Much of it can be attributed to high rate of rural population growth. The 
total number of urban agglomerations/towns that constitutes the urban frame in the country in 2011 is 
7935, which has grown from 1827 in 1901. 

The current census has enumerated 264.7 million people, constituting 70% of the total urban popu-
lation living in 468 Class I UAs/Towns (Table 3) having at least 1,00,000 persons. Their number has 
increased from 23 in 1901 and 76 in 1951 to 468 in 2011. The graduation of number of urban centres 
from lower population size categories to class I cities has resulted in top-heavy structure of urban 
population in India oriented towards large cities (Kundu 2011, 2009).

Table 2. Urban situation in India: 1901-2011

census 
Years

 number of 
towns/uAs

cities with 
100,000  + 

Persons (no.)

Metropolitan 
city

urban 
Population 

(in millions)

 % urban 
Population

compound 
annual growth rate 
of urban population

1901 1827 23 1 26 10.8 —
1911 1815 21 2 26 10.3 0.04
1921 1949 27 2 28 11.2 0.8
1931 2072 33 2 34 12.0 1.8
1941 2250 47 2 44 13.9 2.8
1951 2843 71 5 62 17.3 3.5
1961 2365 95 7 79 18.0 2.4
1971 2590 139 9 109 19.9 3.3
1981 4029 204 12 159 23.3 3.9
1991 4689 273 23 217 25.7 3.2
2001 5161 394 35 286 27.8 2.7
2011 7935 468 52 377 31.2 2.8

Source: 1. Census of India, 1991. Part-II A (ii) – Towns and Urban Agglomerations classified by population in  
1991 with variation since 1901. 

2. Census of India, 2011, PCA UA/Towns, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, New Delhi 
(compact    disk form).  

3. http://censusmp.nic.in/censusmp/All-PDF/3Trendsinurbanization21.12.2011.pdf

Another important feature of the 2011 Census is a phenomenal increase of 2,774 new towns. Only 
242 statutory towns are added in the last decade in comparison to 2532 Census towns. Whereas the 
number of statutory towns (STs) have increased marginally from 3,799 to 4,041 there is unexpected 
jump in the number of “census towns” from 1362 to 3894 (Table 4), which is unprecedented in the his-
tory of the Indian census since 1901. Many of these towns are part of UAs and the rest are independent 
towns. A phenomenon of dispersed pattern of ‘in situ’ urbanisation is observed with the reluctance of 
state policy to recognise new statutory towns partly responsible for the growth of new CTs.
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Table 3. The break-up of class-I cities: 2011

cities population no. of
 cities cities total

population
Percent

Population

More than 10 million 3 Greater Mumbai, Delhi, Kolkata 48802734 18.4
(12.9)

5-10 million 5 Chennai, Bangalore, Hyderabad, 
Ahmadabad, Pune 36266376 13.7

(9.6)

2-5 million 11

Surat, Jaipur, Kanpur, Lucknow, 
Nagpur, Ghaziabad, Indore, 
Coimbatore, Kochi,  Patna, 
Kozhikode

28839005 10.9
(7.7)

1-2 million 33

Bhopal, Thrissur, Vadodara, 
Agra, Visakhapatnam, Malap-
puram, Thiruvananthapuram, 
Kannur, Ludhiana, Nashik, 
Vijayawada, Madurai , Varanasi,  
Meerut, Faridabad, Rajkot, 
Jamshedpur, Jabalpur, Srinagar,  
Asansol, Vasai Virar City, 
Allahabad, Dhanbad, Auranga-
bad, Amritsar, Jodhpur, Ranchi, 
Raipur, Kollam, Gwalior, 
Durg-Bhilainagar, Tiruchirap-
palli, Kota

45665729 17.3
(12.1)

Total (Cities with Million plus population) 52 159573844 60.3
(42.3)

0.5 million to 1 million 44 31207407 11.8
(8.3)

1 hundred thousand to 5 hundred thousand 372 73919974 27.9
(19.6)

Total (Class-I Cities) 468 264701225 100
(70.2)

Source: Computed from Census of India, 2011, PCA UA/Towns, Office of the Registrar General & Census 
Commissioner, India, New Delhi (compact disk form).  

Note: Figs. in parentheses indicate % to total urban population. The names of the metropolitan cities are listed in the 
descending order of population.

Table 4. Number of UAs/Towns and Out Growths (OGs), 2001-2011

type of towns/uAs/oGs
number of towns

2001 2011
Statutory Towns 3,799 4,041
Census Towns 1,362 3,894

Source: Same as in Table 2

Pradhan (2012) finds that 26% to 29.5% of the urban growth from 2001 to 2011 can be attributed to 
the recognition of new census towns, varying from a high of nearly 90% in Kerala and 60% in West 
Bengal to less than 10% in states like Karnataka and Gujarat. By contrast, only 8.4% of the growth in 
urban population over 1991 to 2001 was due to new census towns. Thus a substantial urbanisation has 
taken place outside recognised urban local bodies. Not all of this growth of census towns is occurring 
around existing large towns. Using a differentiated spatial buffer around towns above 1,00,000, he 
finds that only 37.2%, or 926 (of 2,489) settlements and 33.6% of the population fall within these 
buffers, indicating that much of this growth is outside the peripheries of existing large towns.
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The spatial distribution of new census towns shows that while there is a high concentration in cer-
tain districts close to metropolitan cities, the formation of census towns is also widely spread across 
the country. This indicates that the process of spontaneous transformation of settlements, reflected 
in the growth of census towns beyond metros, is a relatively widespread geographical phenomenon. 
Krishan (2012; 74) has attributed a large part of the increase in census towns to a definitional change 
under which the growers of five plantation crops, namely coconut, tea, coffee, rubber and betelnut, 
were recorded as non-agricultural workers at the 2011 census. 

Bhagat (2011) estimates that 44% of the urban growth between 2001 and 2011 is due to natural 
growth and the remaining 56% is due to net reclassification, expansion of boundaries and migration. 
As shown earlier, 29.5% of the growth is because of reclassification of rural settlements into CTs, 
implying the remaining 26.5% is attributable to net reclassification of rural settlements into STs, the 
incorporation of such settlements into existing STs by expansion of their boundaries and migration.

The pattern of urbanisation and growth of urban population reveals a strong positive correlation 
(r=0.76) with per capita income of the states and the flow of foreign direct investment. Also the cor-
relation between per capita flow of foreign direct investment (FDI) and infrastructure indicators like 
road, railway and telecom is positive and very strong. These investments directly or indirectly have 
been instrumental in infrastructure development (Sivaramakrishnan et al. 2005).

Sixteen states and one union territory contain at least one metropolis (Table 5). There is no 
metropolitan city in any of the states in the northeast namely Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, 
Meghalaya, Nagaland, Tripura, Sikkim and Mizoram; the hilly states of Uttarakhand and Himachal 
Pradesh; low income and less urbanised state of Odisha; the small highly urbanized state of Goa. 
Except the NCT of Delhi, none of the union territories, namely Andaman and Nicobar, Chandigarh, 
Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep, Puducherry, are a metropolis. Many states 
and union territories do not have threshold population to support a metropolitan city. 

MetroPolIses In the IndIAn urbAn sYsteM
The Indian Census 2011 appears to indicate that two major urbanisation trends are at work. Kundu 
(2011; 24) feels that “urbanisation process has....become concentrated in developed regions and larger 
cities in recent years, with backward areas and smaller towns tending to stagnate”. Denis, Mukhopad-
hyay and Zérah (2012) seem to suggest that multiple urbanisation processes may be at work in India, 
such as metropolitan agglomeration and what they term subaltern urbanisation. India seems intent, 
as Nijman (2012; 18) puts it, on “writing its own script”. It is an urbanisation with a distinct story, a 
“contribution made by the people on their own” (Guha 1982; 39), countering the claim of hegemonic 
narratives of space and identity. These cities have a resilient and robust economic base, which may be 
connected globally, sometimes bypassing the intermediation of the metropolis. 

Notwithstanding these opinions, metropolitan urbanisation is a distinct feature on the Indian land-
scape. Metropolises wield considerable influence by their sheer size and economic agglomeration as 
they alone account for more than 2/5th of the total urban population of the country. Translated into 
numbers it is nearly 160 million peoples contained in 52 metropolises. Ongoing increase in the number 
of metropolises, that is, cities whose population exceeds one million inhabitants is tremendous. The 
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number since 1951 has increased ten folds from 5 in 1951 to 52 in 2011. With a large number of cities 
acquiring the status of metropolises, the hegemony of port cities and the contours of colonial set up of 
Indian urbanisation is being gradually weakened and regional centres of great potential are emerging 
inland.

A special case of metropolitan urbanisation is capital urbanisation, where the city is also the state 
capital. Administratively created towns are also growing rapidly. However, the Census of 2011 also 
indicates that large metropolises are slowing down, but growth is occurring around them. All this is 
indicative of the changing nature of geography of areas, which is rapidly undergoing change in the 
neo-liberal period. Metropolises beyond doubt have a sustained relevance. These are reflective of 
the regional configuration of political power, trade and commerce and reflect the nature of Indian 
urbanisation. By adopting metropolises in India as in 2011 an attempt is made to trace their origin 
or roots in different periods in Indian history, examine their locational pattern vis-à-vis a number of 
features and highlight the trend in their growth pattern. 

MetroPolItAn urbAnIzAtIon: sPAtIAl sPreAd, orIGIn, 
PAttern of Growth trends 

The fifty two million cities in the country are located in 16 states and one union territory. The larg-
est metropolitan city Greater Mumbai is 18 times the size of the smallest Kota in the hierarchy. 9 
metropolises are spread over more than one district but within the same state. These are 1) Kolkata 
spread over the districts of Kolkata, South Twenty Four Parganas, North Twenty Four Parganas, 
Nadia, Haora and Hughly in West Bengal, 2) Delhi covering the districts of Central Delhi, East 
Delhi, New Delhi, North Delhi, North-East Delhi, North-West Delhi, South Delhi, South-West Delhi, 
West Delhi, 3) Greater Mumbai constituting the districts of Mumbai, Mumbai Suburban and Thane 
in Maharashtra, 4) Hyderabad including the districts of Hyderabad, Rangareddi and Medak in And-
hra Pradesh, 5) Ahmadabad  covering the districts of Ahmadabad and Gandhinagar in Gujarat, 6) 
Chennai incorporating the districts of Chennai, Thiruvallur and Kancheepuram in Tamilnadu, 7) 
Vijayawada spread over the districts of  Krishna and Guntur in Andhra Pradesh and 8) Jamshedpur 
including the  districts of Purbi Singhbhum and Seraikela-Kharsawan in Jharkhand and 9) Srinagar 
stretched over  Badgam and Srinagar (http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/paper2-vol2/
data_files/India2/UAs_spreading_over_more_than_one_districts.pdf).

At the state level, greater concentration of metropolitan cities is found in Uttar Pradesh and Kerala 
(seven each) followed by Maharashtra (six), Tamil Nadu, Gujarat and Madhya Pradesh containing 
four each. Andhra Pradesh, Jharkhand and Rajasthan have three each cities with million plus inhabit-
ants. The corresponding number is two in Chhattisgarh, Punjab and West Bengal. The states of Bihar, 
Haryana, Karnataka, Jammu & Kashmir contain one metropolitan city each. The National Capital 
Territory of Delhi as a union territory has a negligible rural population. The rest of the states/union 
territories are without any metropolitan city.

In some states like Kerala, Maharashtra, Gujarat and West Bengal, majority of urban population 
is concentrated in metropolises. The range is from highest of 76.2% in Kerala to 16.0 % in Haryana. 
The degree of urbanisation in a state is positively correlated (r =+ 0.60) with proportionate share of 
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million cities in its urban population. Kerala and Uttar Pradesh have seven metropolises each. The 
comparison ends there. Large number in Kerala is because of its peculiar land configuration, where 
a very large number of settlements have been constituted into urban agglomerations along the coast. 
Uttar Pradesh is a heavily populated state in the Ganga plain. The rate of urban population living 
in metropolises is comparatively high regarding the low level of urbanisation in the states of Uttar 
Pradesh, Jharkhand, and Chhattisgarh. Haryana and Punjab display a more dispersed urbanisation 
pattern. Both are small states where agriculture and industry are equally developed. Haryana borders 
the national capital on three sides with several towns growing simultaneously.

Table 5. Configuration of million cities, 2011

state/union 
territory

city with Million plus Population
no. of 

million 
cities

Million cities’ 
population

state urban 
population

 states 
% urban 

population

% share of 
metropolis

Kerala
Kochi UA, Kozhikode UA, Thrissur UA, 
Malappuram UA, Thiruvananthapuram UA, 
Kannur UA, Kollam UA

7 12139860 15934926 47.7 76.2

Uttar Pradesh
Kanpur UA, Lucknow UA, Ghaziabad UA,  Agra 
UA, Varanasi UA, Meerut UA, Allahabad UA, 

7 14025098 44495063 22.3 31.5

Maharashtra
Greater Mumbai UA, Pune UA, Nagpur UA, 
Nashik UA, Vasai Virar City (M Corp.), 
Aurangabad UA

6 29927857 50818259 45.2 58.9

Gujarat
Ahmadabad UA, Surat UA, Vadodara UA, 
Rajkot UA

4 14161800 25745083 42.6 55.0

Madhya Pradesh
Indore UA, Bhopal UA, Jabalpur UA, Gwalior 
UA

4 6428127 20069405 27.6 32.0

Tamil Nadu
Chennai UA, Coimbatore UA, Madurai UA, 
Tiruchirappalli UA

4 13278580 34917440 48.4 38.0

Andhra Pradesh
Hyderabad UA, Visakhapatnam (M Corp.)
Vijayawada UA

3 10882077 28219075 33.4 38.6

Jharkhand Jamshedpur UA, Dhanbad UA, Ranchi UA 3 3662372 7933061 24.0 46.2

Rajasthan Jaipur (M Corp.), Jodhpur UA, Kota (M Corp.) 3 5186157 17048085 24.9 30.4

Chhattisgarh Raipur UA, Durg-Bhilainagar UA 2 2187780 5937237 23.2 36.8

Punjab Ludhiana (M Corp.), Amritsar UA 2 2802428 10399146 37.5 26.9

West Bengal Kolkata UA, Asansol UA 2 15301405 29093002 31.9 52.6

Bihar Patna UA 1 2049156 11758016 11.3 17.4

Haryana Faridabad (M Corp.) 1 1414050 8842103 34.9 16.0

Jammu & Kashmir Srinagar UA 1 1256831 3433242 27.4 36.6

Karnataka Bangalore UA 1 8520435 23625962 38.7 36.1

Delhi Delhi UA 1 16349831 16368899 97.5 99.9

India 52 159573844 354638004 31.2 45.0

Source: Same as in Table 2

With the origin of towns that are presently metropolises dating back to phase of urbanization in India 
that took place in the Ganges Plain beginning c. 600 BC, their contribution to the evolved cultural land-
scape has been substantial. The oldest (Varanasi) to the recent (Durg-Bhilainagar) span a period from c. 
600 BC to 1960. The oldest existing cities in India – Varanasi and Patna in the north and Madurai and 
Kochi in the south, which originated around 500 BC are symbolic of India’s long urban heritage (Fig.1).

Different kinds of towns grew out of earlier settlements; as capitals of Kingdoms, as defence sites 
or grew out of markets, or from being sacred centres where people gathered. Evidence of towns comes 
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from the grammar of Panini generally dated to 5th century BC and contemporary with urban centres 
(Thapar 2003; 139-40). 34 cities had origin in the medieval period. From the seventh through 16th 
centuries Muslim peoples successively entered India. The choice of Delhi as the capital of India for 
these invaders was very much a function of geography. As Fairgrieve (quoted in Kaplan 2012; 237) 
writes, “Sind and the Indus valley, including the Punjab………form but the antechamber to India, to 
which there is a comparatively narrow passage, 150 miles wide, between the Indian desert and the 
Himalayas. At the exit from this passage stands Delhi.” The medieval period in Indian history was 
significant from the viewpoint of urban development. Many new towns appeared as administrative, 
defence and trade points.

In the early modern India (1761 A.D. to the close of the 19th century) the new economic activity 
showed a tendency of concentration in the three port cities of Bombay, Madras, Calcutta (presently 
Mumbai, Chennai and Kolkata respectively) in conformity with the colonial nature of urbanisation 
(Raj Bala 1986; 11). Bombay, Madras, Calcutta presidencies became focal points of the British rule. 
In the British period, introduction of the railways and modern industry led to the creation of new 
industrial townships such as Kanpur, Dhanbad, Asansol and Jamshedpur. 

Majority of the towns that are metropolises today had some administrative status in 1901, such 
as that of presidency capital, imperial capital, division headquarter, native state capital, and district 
headquarter. Naturally these towns had an edge over other towns in their respective regions being 
centres of political power, administration, economy, trade and commerce. The post-Independence 
period witnessed administrative urbanisation with creation of cities by the state, like Chandigarh, 
Durg-Bhilainagar Bhubaneswar, Faridabad, Gandhinagar, etc. some of which became cities with mil-
lion plus-inhabitants. Presently, 14 metropolises are state/ union territory capitals and remaining are 
district headquarters except Vasai-Virar. Delhi is the capital of India. Chandigarh is close to become 
a million city. It was listed as a metropolis in the census provisional totals but could not make it in the 
final list (Census of India 2011). 

Historically, 32 of these cities had initially emerged as settlements along the banks of rivers. Several 
of these places were located on historical trade routes. However, regional setting alone does not deter-
mine which cities will grow or thrive. National policies, corporate strategies, political significance 
and the comparative advantages that cities offer in global, regional and local markets determine the 
growth of cities. Connected through railway network, presently all these towns are located on recently 
emerged premier transport routes: golden quadrilateral, north-south corridor and east-west corridor.  
Golden Quadrilateral connects Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. The North-South–East-West 
corridor connecting Srinagar, Kanyakumari, Porbandar and Silchar with some stretches common 
with Golden Quadrilateral is the largest ongoing highway project in India. Only National Highways 
have been used in the projects.

Fundamentally, geographers have approached the study of city on locational and regional bases. 
There is only one metropolis, Srinagar, located in the Himalayas. Situated in the valley, it had emerged 
as a settlement before AD 700. It was a native state capital at the time when British ruled India. 14 
metropolitan cities are distributed in The Great Plains of North India, 16 are located on the Eastern 
and Western coasts of the country and 21 dot the peninsular plateau.   
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It is evident that towns have structured the Indian spatial landscape since historic times. However, 
the growth of metropolises can easily be configured into distinct phases during the 20th century and 
oughties: the period before 1951, post-Independence to initiation of economic liberalisation (1951-
1991) and post-liberalisation (1991-2011) period. 

  Figure 1. Location of Metropolises in India (Based on 2011 Census year)

Kolkata was the only metropolitan city at the beginning of twentieth century. Mumbai was added 
to this category in 1911. The number of such cities remained constant at two till 1941.  Delhi, Chennai 
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and Hyderabad joined the rank of million cities increasing the tally to five in 1951. From18.8% of urban 
population living in metropolitan cities in 1951 the percentage has grown to 42.3 in 2011. Thus, there has 
been significant increase in the concentration of urban population in metropolitan cities in the last dec-
ades from a little more than one-fourth in 1970s and 1980s to nearly one-third in 1990s and approaching 
two-fifth in oughties. Greater Mumbai UA (18.4 million), Delhi UA (16.3 million) and Kolkata UA (14.1 
million) are the largest urban agglomerations in the country. Within the metropolitan cities, eight cities 
having population more than 5 million namely Greater Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore, 
Hyderabad, Ahmadabad and Pune contain 22.6% of the country’s total urban population. Concentration 
of urban population in metropolitan (or metro) cities – cities having population of a million or more – is 
even greater. There was only one city with over a million people in 1901, claiming just 6 per cent of the 
urban population. The number rose to 2 in 1911 and remained so until 1941, although their percentage 
share in urban population went up from 10.7 to 12.0. In 1981, the share became 26.4 which increased 
further to 32.5 in 1991 and 42.3 in 2011 (Table 6). This further corroborates the thesis of top-heavy urban 
development. The average population per million city has, however stabilized since 1980s after reaching 
a maximum population of 3.5 million per metropolis in 1981 as several new metropolises have entered 
the million league after 1981compared to earlier decades. 

In India the eighties experienced substantive liberalization of domestic economic policy and partial 
globalization while the nineties witnessed complete liberalization domestically and gradual integration 
of the national economy with the global economy. Hence the pattern of growth trends of metropolitan 
cities is examined for 1981-2011. Overall, there is decline in growth rate of metropolitan cities particu-
larly in the post-liberal period. 19 cities, however, have shown an increased growth rate during this 
period, primarily due to reclassification of their jurisdictional boundaries or addition of new towns 
or outgrowths (Table 6). These include cities in Kerala (Kannur, Kollam, Kozhikode, Malappuram, 
Thrissur, Thiruvananthapuram), Andhra Pradesh (Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam), Madhya 
Pradesh (Indore, Gwalior), Tamil Nadu (Coimbatore, Madurai), Uttar Pradesh (Ghaziabad, Varanasi), 
Chhattisgarh (Raipur), Gujarat (Ahmadabad), Maharashtra (Vasai Virar) and Karnataka (Bangalore). 
Majority of these cities are located in South India.

At the time of Independence Indian urban landscape was characterised by selective development of 
a few port cities and their hinterlands. After Independence, urbanisation had entered a new and impor-
tant phase in India. In contrast with the British Period that witnessed a period of urban stagnation, the 
post-Independence period is notable for rapid urbanisation, characterised by uneven distribution with 
few larger metropolitan and mega cities growing at a faster rate and containing disproportionate large 
share of urban population (Ramachandran 2007). 
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Table 6. Growth of Cities with Million plus Population: 1901-2011

census 
Years

number 
Population 

(in millions)

decadal
increase 
(percent)

Population of Milion+ uAs/
cities as % of India’s total 

Population

Population of Milion+ uAs/cities as % of 
India’s urban Population

1901 1 1.5 0.6   (1.5) 5.8
1911 2 2.8 82.8 1.1    (1.4) 10.7
1921 2 3.1 13.4 1.3   (1.6) 11.1
1931 2 3.4 8.9 1.2   (1.7) 10.2
1941 2 5.3 5.7 1.7   (2.7) 12.0
1951 5 11.8 21.3 3.3   (2.4) 18.8
1961 7 18.1 54.0 4.1    (2.6) 22.9
1971 9 27.8 53.8 5.1     (3.1) 25.5
1981 12 42.1 51.3 6.2     (3.5) 26.4
1991 23 70.7 67.8 8.4     (3.1) 32.5
2001 35 107.8 52.8 10.5   (3.1) 37.9
2011 52 159.6 48.9 13.2   (3.1) 42.3

Source:   1. Census of India, 1991. Part-II A (ii) – Towns and Urban Agglomerations classified by population 
in 1991 with variation since 1901. 

 2. Census of India, 2011: Provisional Population Totals, New Delhi. 
3. Figs. in parentheses indicate Population per Metropolitan city (in millions).

As already mentioned, cities with million plus population are distributed in 16 states and one union 
territory in India. In states, all the capitals have attained the status of metropolitan cities excluding 
Gandhinagar which is the capital of Gujarat. These continue to grow fast in comparison to other cities, 
because these are the hub of administrative and economic activities and have attracted investment 
in social and welfare activities. In addition, these are the sphere of governmental activities. Other 
metropolitan cities are the commercial centres of the regions in which they are located and growing 
fast from their hinterland. Large cities like Mumbai, Kolkata and Delhi, are extremely congested 
especially in their central place. They are not likely to maintain the phenomenal growth rate experi-
enced earlier. Their growth rate is slow and these are expending in the peripheral zone. Kolkata UA 
which held the second rank in population size in Census 2001 has been replaced by Delhi UA. The 
growth in population in these mega cities has slowed down considerably during the last decade. The 
compound annual growth rate in Greater Mumbai UA has declined from 2.7% during 1991-2001 
to 1.1% during 2001-2011. Likewise the decline in Delhi UA is from 4.3% to 2.4% and Kolkata UA 
from 1.8% to 0.6% during the corresponding period (Table 7). The process of growth in suburbs or 
satellite towns for example Ghaziabad (9.4%), Faridabad (3.0%), Noida and Gurgaon is much faster 
than Delhi. Importantly, the demographic decline in these does not reflect economic decline. These 
are economically the flagship cities where cost of living is very high and hence in that sense elitist in 
nature.2.80 million is the critical size beyond which the growth rate of metropolitan cities seems to 
decline. Metropolitan cities in Kerala, like Malapuram, Thrissur, Kannur, and Kollam, have shown 
abnormal increase in the population registering compound annual growth rate more than 10 percent 
during 2001-2011. Vasai-Virar city near Mumbai in Maharashtra also falls in this line. This is more 
due to the twin process of change in the territorial boundaries of these urban agglomerations through 
incorporation of the surrounding rural settlements and merging of the towns into them. Similarly, 
other cities that have recently acquired the status of million cities have registered a higher growth rate 
due to merging of outgrowths into these towns. 
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Table 7.  Compound Annual Growth Rate of Metropolitan Cities* in India 

uAs/M.corp. state/union territories 1981-91 1991-2001 2001-11
Greater Mumbai UA Maharashtra 2.9 2.7 1.1
Kolkata UA West Bengal 1.8 1.8 0.6
Delhi UA NCT of Delhi 3.9 4.3 2.4
Hyderabad UA Andhra Pradesh 5.2 2.8 2.9
Bangalore UA Karnataka 3.5 3.3 4.1
Chennai UA Tamil Nadu 1.6 5.5 2.8
Ahmadabad UA Gujarat 2.6 3.2 3.5
Pune UA Maharashtra 3.8 4.2 3.0
Kanpur UA Uttar Pradesh 2.2 3.0 0.7
Lucknow UA Uttar Pradesh 5.2 3.0 2.6
Nagpur UA Maharashtra 3.2 2.5 1.6
Jaipur (M Corp.) Rajasthan 4.1 4.3 2.7
Surat UA Gujarat 6.4 5.0
Kochi UA Kerala 1.7 4.6
Vadodara UA Gujarat 2.8 2.0
Indore UA Madhya Pradesh 3.2 3.6
Coimbatore UA Tamil Nadu 2.9 3.9
Patna UA Bihar 4.4 1.9
Madurai UA Tamil Nadu 1.0 2.0
Bhopal UA Madhya Pradesh 3.2 2.6
Visakhapatnam UA Andhra Pradesh 2.4 2.5
Ludhiana (M Corp.) Punjab 3.0 1.5
Varanasi UA Uttar Pradesh 1.6 1.8
Agra UA Uttar Pradesh 2.8
Meerut UA Uttar Pradesh 2.0
Nashik UA Maharashtra 3.1
Jamshedpur UA Jharkhand 1.9
Jabalpur UA Madhya Pradesh 1.5
Asansol UA West Bengal 1.5
Dhanbad UA Jharkhand 1.2
Faridabad (M Corp.) Haryana 3.0
Allahabad UA Uttar Pradesh 1.5
Vijayawada UA Andhra Pradesh 3.6
Amritsar UA Punjab 1.7
Rajkot UA Gujarat 3.3
Ghaziabad UA Uttar Pradesh
Kozhikode UA Kerala
Thrissur UA Kerala
Malappuram UA Kerala
Thiruvananthapuram UA Kerala
Kannur UA Kerala
Srinagar UA Jammu & Kashmir
Vasai Virar City (M Corp.) Maharashtra
Aurangabad UA Maharashtra
Jodhpur UA Rajasthan
Ranchi UA Jharkhand
Raipur UA Chhattisgarh
Kollam UA Kerala
Gwalior UA Madhya Pradesh
Durg-Bhilainagar UA Chhattisgarh
Tiruchirappalli UA Tamil Nadu
Kota (M Corp.) Rajasthan
All Metropolises 3.0 3.2 2.3

*The number of metropolises is as per Census of India, 2011. 
**UAs and M. Corp. refers to Urban Agglomerations and Municipal Corporation, respectively. 

Source: Same as in Table 2 and Paper-2, Rural-Urban Distribution, 1981, 1991, and Census 2001
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conclusIons
Indian urbanisation, with a history spanning over nearly five millennia has entered the neo-liberal 
phase with the immediate background of exploitative colonial background. At a comparatively low 
level of urbanisation (31.2 percent), its metropolises contain more than 2/5th of the urban population. 
The increase in the number of mega cities, each with a population of 10 million or more from zero in 
1950 to three by the turn of the century have been cited as evidence of unprecedented urban growth in 
the country. Greater accretion of population in large cities leading to their higher increase in number 
is a post-liberal phenomenon not witnessed earlier. In comparison to fast urbanising China, urbanised 
United States and the world average, the share of mega cities in the total urban population in India is 
fairly high. Although in relation to the overall population, the share of megacities is less in comparison 
to the world. This vast urban expansion has regional, national and global implications. 

India is in a major phase of urbanisation, increasing faster than expected.  Census 2011 has reported 
higher urban growth rate than rural. For the first time since independence, the absolute increase in 
the urban population is also slightly higher than the rural population. The number of million cities in 
the country since 1951 has increased ten folds from 5 in 1951 to 52 in 2011. The ‘inner cities’ have 
developed very fast along with the port cities. With a large number of cities acquiring the status of 
metropolises, the hegemony of port cities is being gradually weakened and regional centres of great 
potential are emerging inland. The traditional colonial set up of Indian urbanisation is being lessened.

 The metropolises are no longer confined to the coastal areas. They have fast developed in interior 
land. Ranging in population size ratio of 1:18 Kota and Greater Mumbai respectively, metropolitan 
cities are found dotting the country’s landscape except the north-east, which is conspicuous by their 
absence. Largely the towns that have enjoyed some initial advantage since historic times have grown 
into metropolitan cities.

 The vast region of metropolitan cities is seen around Delhi (Ghaziabad, Faridabad, Meerut and 
Agra,), Greater Mumbai (Vasai-Vivar, Nashik and Pune) and in coastal Kerala (Kochi, Thiruvanan-
thapuram, Malapuram, Thrissur, Kannur, Kollam, and Kozhikode). Larger cities particularly within 
developed states are generally more efficient in generating growth and attracting investments, thus 
attracting more population. Coastal areas accommodate 16 metropolitan cities, 21 cities are situated in 
the peninsular plateau and 14 million cities are positioned in the Great Indian Plains. North Himalayas 
have only Srinagar as metropolis. An individual metropolitan city’s strong linkage with the regional 
and global economy seems to be the determining factor of its growth/ spurt in their population. 

The fastest growth rate is recorded in that have recently joined the million cities club in 2011 
census. Metropolitinisation is both an economic and administrative process. The growth and spread 
of metropolitan cities is administrative eminence, construction of efficient transport routes and re-
classification. 13 of the 28 states have metropolitan cities as their capital in addition to the NCT of 
Delhi. Many states and union territories do not have the threshold population for a metropolis. How-
ever, the demographic decline of the mega cities or some metropolises does not mean their economic 
decline.

Managing millions of new people a year moving to India’s cities requires major planning and 
intense government focus at national, state and city level. Clearly, there is no simple solution. Because 
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India is a diverse and varied country with a rich and diverse culture, the approach to managing city 
growth must also be diverse. The cases may range from new satellite cities, to new urban hubs in 
existing cities, to renewing slum areas, to environmental and transport solutions for cities etc. 
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Fazekas Béla

A 2014-es indiai parlamenti választások értékelése
2014. április 7. és május 12. között az ország történetében 16. alkalommal tartottak Indiában parlamenti 
választásokat. A több mint 1,2 milliárd lakosú ország 814,5 millió1szavazásra jogosult állampolgára 
volt hivatva leadni voksát a 935 ezer szavazókör valamelyikében, hogy döntsön az indiai parlament 
alsóházának 543 képviselői helyéről. Indiában a parlament alsóháza, a Lok Sabha a törvényhozói 
hatalom fő letéteményese és az ottani erőviszonyok szabják meg a mindenkori újdelhi központi kor-
mány összetételét. A kormányzóképesség eléréséhez 272 képviselői hely megszerzésére van szükség. 
A választásokon csak egyéni képviselőjelöltekre lehet szavazni, a pártoknak nincs országos listájuk. 
A választás egyfordulós, a legtöbb szavazatot szerzett jelölt nyer.   

India többdimenziós politikai térképe csak az ország rendkívül heterogén (nyelvi, etnikai, regio-
nális, vallási, illetve kaszt) tagoltságának, valamint a közélet országos és helyi (szövetségi állami) 
szintű síkjának szinte kibogozhatatlan összefonódása tükrében értelmezhető. Indiának a fentiekből 
fakadó rendkívül bonyolult politikai térszerkezete eleve csupán laza és képlékeny politikai szövetsé-
gek létrehozását teszi lehetővé, ahol – legalább is az elmúlt évtizedek tapasztalata alapján – minden, 
széles koalíción alapuló központi kormány csak folyamatos alkuk árán tartható fenn. A hagyományos 
indiai politikai modell sajátos eleme az is, hogy a pártok szavazóbázisait alapvetően a vezető szemé-
lyiségek/családok/klánok összetartó ereje, valamint a partikuláris érdekek mentén zajló regionális 
és kasztpolitizálás tereli egy táborba. Bár a pártok hátországa alapvetően még ma is e minta alapján 
azonosítható, azt is látni kell, hogy az utóbbi három évtized gyors gazdasági fejlődése Indiában is 
olyan társadalmi változásokat indukált, amelyek – a modernizáció, az urbanizáció és a külvilágra 
való nyitás együttes hatásainak köszönhetően – jelentős változásokat eredményeztek a hagyományos 
választói preferenciákban. A 2014-es választások egyik legfontosabb tanulsága éppen az volt, hogy 
kimenetelének eldöntésében ma már mind növekvő mértékű szerephez jutnak a fiatalok, a városi 
középosztály és a nők2, egyre meghatározóbb a tömegtájékoztatási eszközök és a szociális média 
befolyása.

1 Az Indiai Választási Bizottság (Election Commission of India) adatai alapján. Lásd: http://eci.nic.in/eci_main1/
current/GE_2014_15032014_for_Publicaton.pdf. Figyelemre méltó, hogy a legutóbbi 2009-es választások óta 101,5 
millióval nőtt a választásra jogosultak száma. 

2 A 35 szövetségi államból és 7 szövetségi területből 16-ban (!) a női szavazók száma meghaladta a férfiakét. Lásd: 
Times of India, 2014. május 13. 
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A politikai erőtér mind markánsabb változása ellenére az indiai belpolitikát alapvetően még ma is 
két domináns politikai erő, az Indiai Kongresszus Párt (INC, Kongresszus) és a Bharatiya Janata Párt 
(BJP, Indiai Néppárt) uralja. Bár a mindenkori választásokhoz közeledvén időnként meg-megjelenik 
a „harmadik front” gondolata, melynek deklarált célja a két nagy országos párttól független hatalmi 
pólus megteremtése, ezek a kísérletek nem jelentenek reális alternatívát egy valóban kormányzóképes 
új erő hatalomba emelésére. Az egyes regionális pártok, akármilyen domináns pozíciót töltsenek is 
be az adott szövetségi államban (pl. Tamil Naduban, Odishában, Biharban, Uttar Pradeshben vagy 
Nyugat-Bengálban), alapvetően helyi érdekeket képviselnek és politikai akciórádiuszuk is ennek 
megfelelően korlátozott. Az elmúlt hónapok új jelensége, hogy mind a történelmi, országos pártokkal, 
mind a regionális pártokkal szemben egy új, önálló tényező jelent meg az indiai politikai palettán, 
az Aam Admi Párt (AAP), a Közemberek Pártja. Az AAP az indiai társadalom egyik legalapvetőbb 
problémája, a korrupció elleni harc és az elitellenesség valóban hiteles, a társadalom hagyományos 
etnikai, nyelvi és kasztbeli törésvonalain felülemelkedni képes, alternatív erőként pozícionálta magát.

Az indiai demokrácia történetének eddigi 15 parlamenti választása közül a Kongresszus 11-et nyert 
meg és a független India elmúlt 67 éves történetéből összesen 49 évet töltött a hatalomban.  A 2014. 
április-májusi választásokon azonban a párt történetének legnagyobb arányú vereségét volt kényte-
len elkönyvelni, alulmúlva még az 1977-ben elszenvedett megsemmisítő arányú vereséget is. Tény, 
hogy az indiai nemzeti függetlenségi mozgalom letéteményese mára tipikus „establishment-párttá” 
vált, folyamatosan veszítve tömegpárt jellegéből. A választások felszínre hozták egyfelől a reális 
értékítéletre mindinkább képtelen párt elit és a szavazóbázis közötti élő kapcsolat hiányát, másfelől 
azt, hogy a párt egyszerűen képtelen lépést tartani az ország társadalmát rohamléptekkel formáló új 
trendekkel. A megújulási képesség hiánya mellett az is csökkentette a Kongresszus esélyeit, hogy 
a párt miniszterelnök jelöltje, Rahul Gandhi – rácáfolva az eleve elrendeltségként számon tartott 
történelmi küldetésre – maga is meglehetősen kelletlenül és erőtlenül készült az őt „dinasztikus jogon 
megillető” feladatra.  

A választásokat megelőző közvélemény kutatások kivétel nélkül a Narendra Modi vezette BJP-t 
hozták ki favoritnak. Gujarat állam főminiszterének már a választásokat megelőzően üstökösszerűen 
ívelt fel a csillaga, akinek népszerűsége meghaladta a BJP hagyományos szavazói bázisát. Nem 
csekély szerepet játszott ebben az is, hogy az indiai demokrácia történetében elsőként, közel 450 hely-
színre látogatott el és tartott nagygyűléseket a kampány során. Olyan helyeket is felkeresett, mint a 
maoista gerillák egyik hátországának tartott Jharkhand állambeli Ghumla, ahova az újdelhi központi 
kormánynak még egyetlen képviselője sem merészkedett.3 Népszerűségét még az sem tudta csök-
kenteni, hogy a 2002. évi, mintegy 1000 halálos áldozattal járó gujarati muszlim-ellenes pogromok 
emléke, és az azokban játszott állítólagos felelőssége, mind országon belül, mind nemzetközi síkon 
ellentmondásos megítélést kölcsönzött számára. A szavazók esetében többet nyomot a latba a remény, 
hogy Modi, aki a párt hagyományos hindu nacionalista eszmeiségét saját államában sikeresen ötvözte 
a lendületes gazdasági fejlődés és a jó kormányzás gyakorlatával, kiváló gazdasági és kormányzati 
teljesítményét az ország leendő miniszterelnökeként is megismételheti.

3 Post-elections- New political landscape of Modified India in Slugpost.com (2014. május 18.) http://slugpost.
com/2014/05/18/post-elections-new-political-landscape-modified-india/ 
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Az előzetes várakozások tükrében nem az volt meglepetés, hogy a BJP győzött, hanem az, hogy 
önmagában is megszerezte a kormányalakításhoz szükséges abszolút többséget, amire Indiában 1984 
óta nem volt példa. Az 543 képviselői helyből 272 megszerzése szükséges a kormányzóképességet 
jelentő abszolút többséghez, amihez képest a BJP 282 mandátumot ért el, mindemellett a BJP köré 
szerveződő Nemzeti Demokratikus Szövetség összesen 336 képviselővel rendelkezik az új törvény-
hozásban.

A történelmének eddigi legsúlyosabb vereségét elszenvedő Kongresszus Párt ezzel szemben 
mindössze 44 helyet szerzett a parlament alsóházában, ahol a Kongresszus köré épülő Egyesült 
Haladó Szövetség pártjai együttesen is csak 59 mandátummal bírnak. Az „egyéb” pártok összesen 
148 képviselői helyet szereztek, ami megakasztani látszik a regionális pártok országos szintű tér-
nyerésének korábban megállíthatatlannak hitt trendjét. a korrupcióellenes társadalmi mozgalmakból 
kinőtt alternatív szerveződés, a Közemberek Pártja, ha csupán négy képviselővel is, de jelen lesz az 
új parlamentben.

A választások értékelésekor nem lehet elvonatkoztatni az indiai társadalom széles rétegeiben 
világosan érzékelhető változás iránti igénytől, ami éveken át fokozatosan erősítette a kormányváltó 
hangulatot az indiai közéletben. Vélhetően ennek is köszönhető, hogy a választásokon való részvé-
tel minden korábbi adatot fölülmúlva elérte a 66,4%-ot,4 ami még az egész országot megmozgató, 
az Indira Gandhi elleni merénylet miatt gyakorlatilag szimpátiaszavazásként is felfogható 1984-es 
választás 65%-os részvételi adatát is felülmúlta. A rendkívül magas részvételi hajlandóság egyik 
oka feltétlenül a gazdasági növekedés lassulásában keresendő; míg 2004 és 2010 között az indiai 
gazdaság évi átlagban 7%-ot meghaladó ütemben bővült (2010-re a GDP-növekedés meghaladta a 
10%-ot), addig 2013-ra a növekedés 5% alá esett. Az indiai átlagszavazó szemszögéből ez a rúpia 
értékvesztésében, a növekvő mértékű inflációban5, összességében pedig a megélhetési körülmények 
romlásában öltött testet, amit tetéztek a Kongresszus második kormányzati ciklusát terhelő országos 
szintű korrupciós botrányok. A Kongresszus megítélését tovább rontotta, hogy a hagyományok iránt 
kevésbé fogékony urbánus szavazók körében egyre kisebb a hajlandóság a párt élén évtizedek óta álló 
Nehru-dinasztia „örökletes” vezetői jogának elismerésére. A fiatal, technokrata, középosztálybeli 
szavazók számára a Nehru-dinasztia ma már inkább történelmi legenda, mint napi politikai realitás. 
A párt jövőjére nézve ennél is veszélyesebb, hogy már a párton belül is egyre többen megkérdőjelezik 
a még Indira Gandhi által létrehozott dinasztikus hagyományok intézményesítésének kőbevésett 
primátusát. A párt katasztrofális veresége, valamint Rahul Gandhi mind nyilvánvalóbb politikusi 
alkalmatlansága és személyes elkötelezettségének hiánya mind erősebb kételyeket ébreszt magának a 
Nehru-dinasztiának a jövőjével kapcsolatban is.  Rahul Gandhi személyes alkalmatlansága és hitelte-
lensége miatt a dinasztia politikai túlélésének utolsó reménye Sonia Gandhi és a néhai Rajiv Gandhi 
lánya, Priyanka Gandhi-Vadra lehet. Priyanka nagyanyjára, Indira Gandhira emlékeztető vonásokat 
és kvalitásokat mutat fel, bár férje gyanús körülmények közötti meggazdagodása a Kongresszus két 
kormányzási ciklusa alatt nehezen kivédhető támadási felületet ad. Kérdés, hogy a Gandhi-család 

4 Lásd: Times of India, 2014. május 13.
5 Az éves infláció a 2004-es 3,77%-ról 2013-ra 10,92%-ra emelkedett. Historic Inflation in India: http://www.inflation.

eu/inflation-rates/india/historic-inflation/cpi-inflation-india.aspx 
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nélkül mi képes összetartani az ideológiai és társadalmi mondanivalójának kiüresedését követően 
inkább érdekszövetségként működő Kongresszus Pártot.

Narendra Modi betörése az országos politika első vonalába is a fenti összefüggésekben értelme-
zendő és magyarázható. Modi élete és politikai pályafutása teljes tagadása az indiai politikai osztály 
bennfentes körét alkotó újdelhi elitnek. Az alacsony származású Modi életútja (gyerekkorában vidéki 
kisvárosi pályaudvari teaárusként dolgozott, s saját erejéből küzdötte fel magát) követendő példa az 
indiai társadalom feltörekvő, politikailag egyre aktívabb, határozott választói igényeket megfogal-
mazó rétegei számára, miközben miniszterelnöki jelölése a BJP hagyományos bázisának kiszélesítése 
szempontjából is szerencsésnek bizonyult. A „teaárusból” önerejéből lett sikeres főminiszter és az 
örökletes Gandhi-dinasztia közötti párhuzam markáns néppárti jelleget kölcsönzött a BJP-nek, tom-
pítva a párttal azonosított, időnként harsány hindu nacionalista retorika élét, egyben felszínre hozva 
az establishment-párttá kövült Kongresszus és a változó indiai társadalom közötti aszinkronitást. 
A Modi-jelenség egyfajta üzenetként is felfogható a tágabb értelemben vett térség számára, ahol a 
dinasztikus, vagy klán alapú politizálásnak erős hagyományai vannak. Ugyanúgy igaz ez a Mao-féle 
vonal harmadik generációját képviselő kínai elnökre, Hszi Csin-pingre, mint az egykori dél-koreai 
elnök lányára, Park Geun-hyere, vagy Abe Shinzo japán miniszterelnökre, akinek már a nagyapja is 
a szigetország miniszterelnöke volt. De nem idegen a dinasztikus hatalomgyakorlás India szomszéd-
jaitól, Pakisztántól (Bhutto) és Bangladestől (Sheik Hasima), vagy Sri Lankától (Bandaranaike) sem.

India megválasztott miniszterelnöke karizmatikus, határozott vezetőként bizonyított, mely vonását 
bírálói autoriter hajlamként, hívei ugyanakkor menedzseri és szervezői kvalitásként értékelik. Tény, 
hogy az indiai választók szemében Narendra Modi testesítette meg leginkább az „erős vezető” iránti 
társadalmi igényt, aki képes újból tartós növekedési pályára állítani az indiai gazdaságot.

Az alternatív, modern városi szerveződésként indult Közemberek Pártja (AAP) bejutott ugyan a 
központi törvényhozásba, de mindössze 4 képviselői helye elmarad a párt vezetésének célkitűzéseitől. 
Ennek legfőbb oka, hogy a változás iránti társadalmi igényt össz-indiai szinten szimbolizáló Modinak 
sikerült kifognia a szelet az AAP vitorlájából azzal, hogy a korrupcióellenes harccal és a jó kormány-
zás ígéretével ő tematizálta a kampányt.  Márpedig a változás iránti társadalmi igény különösen 
markánsan érhető tetten annak a 101,5 millió fiatal választónak a körében, akik azon túl, hogy első 
ízben éltek alkotmányos jogukkal, önmagukban az összes választásra jogosult polgár mintegy 12%-át 
alkotják. (Különösen figyelemre méltó a 18–19 éves korcsoport számának növekedése. Amíg a 
2009-es választások idején az összes választónak még csupán 0,75%-át jelentették, addig ugyanezen 
korcsoport 2014-ben már az összes választó 2,88%-át adta.6)  

Indiai politikai elemzői vélemények szerint a Modi győzelme után kialakult helyzet több mint 
kormányváltás, de kevesebb, mint rendszerváltás még akkor is, ha van olyan indiai politikai elemző 
(C. Raja Mohan), aki egyenesen a „harmadik köztársaság” korszakának beköszöntéről beszél. Mohan 
szerint az „első köztársaság” az 1950-es évek elejétől 1991-ig terjedő időszakot öleli fel, amelyet bel-
politikailag a Kongresszus Párt dominanciája, gazdaságilag a „szocialisztikus”, centralizált irányítási 
rendszer, külpolitikailag pedig az el nem kötelezettség jellemzett. A „második köztársaság” a 1991 

6 Az Indiai Választási Bizottság (Election Commission of India) adatai alapján. Lásd: http://eci.nic.in/eci_main1/
current/GE_2014_15032014_for_Publicaton.pdf
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és 2014 közötti időszak, amelyet a többpárti koalíciók, a központi kormányzás fokozatos gyengülése, 
a részleges gazdasági reformok bevezetése és a felekezet-közi ellentétek kiéleződése fémjeleztek. 
A reformok megvalósulását nagymértékben gátolta az összességében még mindig a Nehru-i idő-
szak baloldali örökségének lenyomatát magán viselő gazdaságpolitika. A „harmadik köztársaság” 
2014-ben, Modi és a BJP nagyarányú választási győzelmével veheti kezdetét. A BJP – az indiai 
belpolitikában évtizedek óta először – egyedül is abszolút többséget szerzett a törvényhozásban, így a 
határozott Modit semmi sem kényszeríti majd arra, hogy más hatalmi tényezőktől hagyja magát befo-
lyásoltatni. A Modi-kormány irányvonalában főszerepet játszó gazdaságfejlesztés és a jó kormányzás 
igénye esélyt teremt az indiai politikát évtizedeken keresztül szabdaló etnikai, vallási és kasztbéli 
ellentétek áthidalására.

India fő prioritása az új korszakban a gazdasági fejlődés ismételt felgyorsítása lesz, ami határozott 
elfordulást eredményez a Kongresszus Párt által képviselt baloldali populizmustól, s az indiai gazdaság 
további nyitását feltételezi. Az már most látszik, hogy Modi és legközelebbi köre a makrogazdasági 
egyensúlyok helyreállításában, az állami szubvenciók racionalizálásában, az adórendszer moderni-
zálásában, valamint a külföldi működő tőkebefektetések vonzásában látják a gazdasági növekedés 
felgyorsításának útját, szinkronban az indiai üzleti élet és a nemzetközi befektetők várakozásaival. 
A liberális szabadpiaci mechanizmusokra és a legminimálisabb állami beavatkozásra épülő, ma már 
mindinkább csak „Modinomics” néven emlegetett Modi-féle gazdasági modell teljes szakítást jelent 
az 1990-es évek eleji reformok ellenére is többé-kevésbé intakt Nehru-féle „szocialisztikus” gazdasági 
vonallal. Részint Modi gujarati előéletének tapasztalatai, részint a kampány során tett ígéretei alapján 
arra lehet következtetni, hogy az új indiai kormány radikálisan csökkenteni fogja a költségvetés 
olyan szociális támogatásokra fordított tételeit, mint a Kongresszus által bevezetett lakástámogatási, 
üzemanyag-támogatási és foglalkoztatás-támogatási kiadások, egyidejűleg az oktatás támogatására 
fordított kiadások növelésével. A külföldi befektetők azt várják Moditól, hogy olyan ágazatokban 
is feloldja a befektetési korlátozásokat, mint a pl. a hadiipar, miközben még több kedvezménnyel 
igyekszik majd vonzóbbá tenni a különleges gazdasági övezeteket a külföldi befektetések számára, 
különösen az infrastruktúra területén.

A „Modinomics” kísérleti terepének tekintett Gujarat állam gazdasági sikerei már most is kétségkí-
vül Modit igazolják. A Magyarország területénél kétszer nagyobb, hatvanmillió lakosú állam GDP-je 
2000 és 2010 között jóval az országos átlag fölött nőtt7. Modinak nehéz örökséget kell leküzdenie, 
hiszen az indiai gazdaság a 2012–13-as pénzügyi évben 4,5%-kal, míg a 2013–14-es évben is csupán 
4,7%-kal nőtt, miközben az áprilisi inflációs adat éves összehasonlításban még mindig 8,6% volt, 
5%-os költségvetési hiány mellett8. Modi tisztában van vele, hogy miközben 30 évvel ezelőtt Kína 
és India egy főre eső GDP-je egyformán 300 USD volt, a vonatkozó indiai adat ma már csak a kínai 
egynegyede. Az új miniszterelnöknek legalább megadatik az a rendkívül ritka alkalom, hogy nem kell 
majd ellenérdekelt koalíciós partnerekkel kötendő kompromisszumokra fordítani energiáját, hanem 
a legszélesebb választói felhatalmazással a birtokában agresszív módon kezdhet hozzá a gazdaság 

7 Modinomics: Do Narendra Modi’s economic claims add up? (The Guardian, 2014. március 13.) http://www.theguard-
ian.com/commentisfree/2014/mar/13/modinomics-narendra-modi-india-bjp 

8 The Oxford Analytica Daily Brief (2014. június 10.)
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rendbetételéhez és az ország gazdasági felvirágoztatásához. Modi már azzal is érzékeltetni kívánta az 
állami kiadások lefaragásában való személyes élenjárását, hogy a korábbi 32-ről 23-ra csökkentette 
a kormánytagok számát. (Igaz, hogy a védelmi és a pénzügyi tárcák egy kézbe adása az új minisz-
terelnök egyik legközvetlenebb bizalmasának számító Arun Kaitley kinevezésével csak ideiglenes.)9

A BJP győzelmét követő első piaci reakciók egyértelműen a Modi iránti bizalom jeleként értékel-
hetők: A Mumbai tőzsdeindex (SENSI) a választási győzelem napján 2%-ot emelkedve történelmi 
csúcsot döntött (25000 pont)10 annak ellenére, hogy Modi győzelmét a piac előzetesen már beárazta. 
Ugyancsak pozitívan reagált az indiai valuta is, amely közel egy éves rekordot döntött az USD-vel 
szemben 58,92-ig erősödve.

Ugyan a kormány gazdaságpolitikájának várható radikális változásához nagyságrendileg mérhető 
módosulást a külpolitikában a kormányváltás vélhetően nem hoz, az kétségkívül megjósolható, 
hogy az új indiai kormány külpolitikájában is markánsan tetten érhető lesz az új miniszterelnök erős 
egyéniségének és vezetési stílusának lenyomata. Ha elfogadjuk, hogy a Modi-kormány alapvetően 
gazdaságfejlesztési kérdésekre fog fókuszálni, akkor az is nagy valószínűséggel prognosztizálható, 
hogy Modi a külpolitikát is a gazdaság-centrikus nemzeti érdekérvényesítés eszközrendszerébe 
kívánja állítani. Ahhoz, hogy a Modi-féle külpolitika több legyen, mint egyszerű lábjegyzet a globális 
hatalmi ambíciókat tápláló India majdani történelmében, ahhoz a szűkebb és tágabb értelemben 
vett térség geostratégiai térszerkezetének szemünk előtt zajló változásaira is szükség van. Regio-
nális politikájában Narendra Modi – hindu nacionalista múltjával és hátterével ellentétben – rögtön 
miniszterelnöki entrée-jával kiválóan koreografált kezdőlépést tett azzal, hogy beiktatási ceremó-
niájára meghívta valamennyi szomszédos ország állam- és kormányfőjét, akik azt el is fogadták. 
A pragmatista Modi tökéletesen tudatában van annak, hogy India problémás szomszédsági viszonyai 
és az ezekbe való túlzott „beragadása” nehezítik globális szereplőként való elfogadtatását és e szerep 
nemzetközi megerősödését. India kétségkívül Dél-Ázsia minden szempontból meghatározó gazdasági 
tényezője, ezért szomszédságpolitikájában a térség gazdasági integrációjának és az annak intézmé-
nyesülését szolgáló regionális szervezetnek, a SAARC-nak (South Asian Association for Regional 
Cooperation) nemzetközi gazdasági tényezőként való elfogadtatása szerepel kiemelt célként. Ami az 
indiai-pakisztáni kapcsolatokat illeti, Nawaz Sharif pakisztáni kormányfőnek a beiktatási ceremónián 
való részvétele és a Modival folytatott közel egyórás négyszemközti találkozója ellenére – tekintettel 
az indiai-pakisztáni szembenállás mély gyökereire és összetettségére – Modi közvetlen célja nem 
lehet a kétoldalú viszony valamennyi problémájának gyors (és felületes) rendezése, csupán Delhi és 
Islamabad kapcsolatainak „menedzselése”, elsősorban a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok 
fejlesztésére fókuszálva. Jó eséllyel prognosztizálható, hogy ez a fajta pragmatizmus határozza majd 
meg India olyan kiemelt bilaterális kapcsolatait is, mint a Kínával, az USA-val, Oroszországgal, 
Japánnal vagy éppen az EU-val való viszonyt.

9 India names Jaitley as finance minister as new govt takes charge (Reuters, 2014. május 27.) http://in.reuters.com/
article/2014/05/27/india-ministers-portfolios-arun-jaitley-idINKBN0E706Q20140527 

10 The Modi effect: India investors swoon, mull growth plays (CNBC, 2014. május 16.) http://www.cnbc.com/id/101680055 


