
Szakmai beszámoló

A Magyarország modern turizmusföldrajza

című OTKA kutatási program eredményeiről

A kutatás célja, a kutatási program rövid ismertetése

A turizmusföldrajz tudományos versenyképessége megtartásának, az oktatásban való
elismertsége erősödésének, a kutatók döntéselőkészítésbe való intenzívebb bevonásának
elengedhetetlen feltétele, hogy a diszciplína a korábbiaknál széleskörűbben tárja fel a
turizmus és környezete jelenségeinek, kölcsönhatásainak és konfliktusainak térbeli
összefüggéseit és az eredményeket rendszerbe foglalva közvetítse. A turizmusföldrajzot
művelők körében már korábban elindult szemléletváltást a tudomány és az oktatás világa felé
abban is kifejezésre kell juttatni, hogy a diszciplína hagyományain alapuló, annak értékeit
őrző és felhasználó, ugyanakkor az eddig kevésbé hangsúlyozott problémák feltárására is
vállalkozó szintézist állítunk össze, amely:
 integráltan tárja fel a magyarországi turizmus természeti, gazdasági és társadalmi

környezetének az átmenet korában tapasztalható jelenségeit, kölcsönhatásait és azok térbeli
aspektusait,

 bemutatja a turizmusnak, mint globális problémákat generáló jelenségnek a regionális és
lokális szinteken való megjelenését és elősegíti a területi különbségek kezelését,

 megvizsgálja Magyarország turizmusában résztvevők csoportspecifikus magatartásának
térbeli vonatkozásait,

 hozzájárul a turizmusföldrajz napjainkra elengedhetetlenné vált profiltisztításához, a
diszciplína továbbfejlődéséhez szükséges elméleti keretek fejlesztéséhez,

 tovább erősíti a geográfiai szemléletmód érvényesülését a hazai turizmuskutatásokban, a
kutatási program lezárulását követően szakkönyv formájában történő publikálással
támogatja a tudományosan megalapozott turizmusoktatás kiszélesítését.

A tervezett kutatás munkaterve éves bontásban

2004

Feltárni az ezredforduló turizmusföldrajzának helyét és szerepét a geográfia világában;
nemzetközi kitekintést adni a legfontosabb kutatási irányzatokról és tudományelméleti
kihívásokról. Megismerjük a diszciplína tudományos súlyát és feladatait napjaink
rohamosan változó világában.
Bemutatni a hazai turizmusföldrajz fejlődéstörténetének állomásait az úti beszámolóktól a
tudományos gondolkodásig. Először kapunk áttekintő képet a diszciplína kialakulásáról.

2005
Megvizsgálni és elemezni a turizmusföldrajz értelmezését, annak különböző
interpretációit a magyarországi szakképzés és felsőoktatás gyakorlatában. Láthatjuk az
eltéréseket és egyezéseket a kutatói társadalom eredményei és a képzésben oktatottak
között.
A lehető legkomplexebb módón bemutatni és értékelni a magyarországi idegenforgalom
infra-és szuprastrukturájában jelentkező területi különbségeket és az azokat befolyásoló
tényezőket. Sokoldalú áttekintést kapunk a turizmus sikerében alapvető fontosságú
létesítmények területi megoszlásáról.
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Megvizsgálni hazánk gazdasági-társadalmi-politikai változásainak hatását az ország
vendégforgalmának térbeli megjelenésére. Az egész országra kiterjedően – a regionális
különbségeket kiemelve – kimutatjuk a forgalom csoportspecifikus sajátosságait.

2006
Átfogó képet adni az üdülőkörzetektől az idegenforgalmi régiókig a magyarországi
turizmusfejlesztés területi rendszeréről. Elemzésre kerül a fejlesztés jogi, intézményi
háttere és a gyakorlati munka, továbbá annak eredményei.
Elvégezni néhány kiválasztott, Magyarország turizmusában meghatározó szerepet játszó
turisztikai termékek komplex földrajzi értékelését. Az egészségturizmus, a falusi turizmus,
a konferenciaturizmus, a kulturális, az aktív és a bevásárlóturizmus tekintetében a termék
modern, földrajzi szemléletű elemzésére kerül sor.
A vizsgálati eredményeket szintetizálni, a leendő szakkönyv nyomdai előkészítését és
publikálását elvégezni. Megjelentetjük a “Magyarország modern turizmusföldrajza” c.
szakkönyvet.

A tárgykörben kidolgozott elméletek, módszerek

 A megalkotott teoretikus keretek, előzmények

A turizmusföldrajz sikeres tárgyalásához, de leginkább a továbblépéshez elengedhetetlen
mindazon elméleti alap rendszerezése, amely a turizmus megértését segíti, hozzájárul a közel
egységes fogalmi rendszerben történő megközelítéséhez. A turizmus földrajzát csak úgy
kutathatjuk, ha tisztában vagyunk magával a vizsgált jelenségnek a lényegével. Ebből
kifolyólag A turizmuselmélet alapjai (Michalkó 2004) című könyv megírásával igyekeztünk
rendszerezni azt a tudást, amelyet a hazai és a nemzetközi turizmuskutató társadalom a
fogalomhasználat és a szemléletmód területén felhalmozott. Erre építve láttunk hozzá a
kutatási program kimeneteként értelmezhető kéziratot eredményező kutatáshoz, amelynek
nem titkolt célja a hazai turizmusföldrajzi tudás korszerűsítése volt.

A kutatás filozófiájának előzményei a 2005-ben megjelent Turizmusföldrajz és
humánökológia (Michalkó 2005) című szakkönyvben érhetők tetten, az ott leírtakból
táplálkoznak, azokkal együttesen érvényesek. Ennek megfelelően az eddigi gyakorlattól
eltérően nem egy pont-, vonal- vagy poligonszerű térbeli tudás elsajátítását tartjuk
kívánatosnak, hanem annak a gondolkodásmódnak a kialakítását, amelynek segítségével ezek
az ismeretek felfűzhetők, rendszerezhetők, az idegenforgalmi praxisban és az elméleti
munkában hasznosíthatók.

A kutatási program címével azonos szakkönyv (Michalkó 2007) Magyarországra
vonatkozóan körvonalazza a turizmusföldrajzi tudás mibenlétét, számos ábrával, táblázattal és
fényképpel illusztrálva bizonyítja, hogy az akadémiai kutatások eredményei
problémamentesen fogyaszthatók a felsőoktatás számára. Modernsége abban áll, hogy
elsősorban nem a lexikális ismeretek közvetítésére épít, hanem a turizmusföldrajzi tudás
szerveződésének, vagyis egyfajta gondolkodásmódnak az elsajátítására helyezi a hangsúlyt.
Értelmezésünkben a turizmusföldrajzi tudás nem a tények puszta ismerete, hanem a róluk
való gondolkodás képessége, ennek elsajátításában segíti olvasóját a könyv.

 Módszertani elemek

A kutatási munkatervnek megfelelően áttekintésre és témaspecifikus elemzésre került a hazai
és a nemzetközi turizmusföldrajzi szakirodalom. A feldolgozás és értékelés során arra
helyeztük a hangsúlyt, hogy választ kapjunk, mely külföldi egyetemek és intézetek
tekinthetők a kutatások legfontosabb műhelyeinek, kik azok a szerzők, akik meghatározó
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mértékben formálják napjaink turizmusföldrajzi tudását és melyek azok az irányzatok,
amelyek hatással vannak a kutatók témaválasztására. Az elvégzett belföldi vonatkozású
elemzések a magyarországi turizmusföldrajz fejlődéstörténetére irányultak, az útikönyvekben
tetten érhető tudáselemektől egészen az OTKA által támogatott tudományos programokig
áttekintettük az elmúlt évszázad eredményeit.

Egy nemzetközi közvélemény-kutató intézet, a TNS magyarországi képviseletével
kialakított kiváló munkakapcsolatnak köszönhetően – a mostoha gazdálkodási körülmények
ellenére – sikerült egy 1000 fős reprezentatív mintán (omnibusz kutatás keretében) a magyar
lakosság turizmusföldrajzi tudásának első ízben történő számbavételét elvégezni. Ehhez egy
12 kérdésből álló standard kérdőívet készítettünk, amelyben – a problémához igazodva –
döntően nyitott kérdések szerepeltek, ennek köszönhetően sikerült a megkérdezettek valós
tudásáról képet alkotni.

A hazai felsőoktatással meglévő kiváló munkakapcsolatok folyamodványaként több
empirikus kutatásba is sikerült „becsempészni” a turizmusföldrajz újszerű felfogásának
bizonyítékát jelentő kérdéseinket. Így lehetőségünk volt a Kodolányi János Főiskola
Turizmus Tanszéke által lebonyolított, 2400 magyar lakos bevonásával zajló kérdőíves
vizsgálatban is részt venni, amely elsősorban a hazai lakosság vásárlással összefüggő
mobilitására koncentrált. Többek között feltártuk a termékbemutatókhoz kapcsolódó, azokkal
szoros szimbiózisban élő utazásokat, majd rávilágítottunk a távolság, az ár(kedvezmény) és az
utazási motiváció korábban nem vizsgált összefüggéseire. A súlyozással utólagosan
reprezentatívvá tett vizsgálat arra is lehetőséget biztosított, hogy a bevásárlóturizmus
problematikáját a nemi szerepek szerinti megközelítésben is értékelhessük.

A másik, empirikus kutatásban való részvételre az MTA Földrajztudományi
Kutatóintézetben nyílt lehetőség, ahol a „A taxi közlekedés szerepe Budapest nemzetközi
turizmusában” elnevezésű programhoz kapcsolódtunk. A vizsgálat során arra kerestük a
választ, hogy a turizmusföldrajz által megkerülhetetlen közlekedési infrastruktúra eddig még
nem tárgyalt szegmense, a taxi hogyan befolyásolja egy nagyváros vendégforgalmát, mikro
szinten milyen mozgásokat és térreleváns magatartásformákat indukál. A 300 taxisofőrre
kiterjedő vizsgálat során az OTKA programban elsősorban a külföldi turisták útvonalaira,
taxizási szokásaira és az infrastruktúra területi sajátosságaira kaptunk választ.

A falusi turizmussal kapcsolatos ismeretek pontosítása, árnyalása érdekében négy
Baranya megyei községben (Szászvár, Vékény, Magyaregregy, Kárász) kérdőíves felmérést
végeztünk az ott található falusi szállásadók körében, a 30 válaszadó információi alapján
sikerült bővebb képet szerezni a hazai vidékfejlesztés és a turizmus kapcsolatáról.

A turizmusföldrajznak a bolognai folyamat keretében átalakuló idegenforgalmi
felsőoktatásban játszott szerepe feltárása és a turizmusföldrajzi tudás fontosságának
bemutatása érdekében interjút készítettünk 10 magyar egyetem és főiskola érintett tanszékein,
ahol a turizmusföldrajzi kurzusok tartalmi mivoltára és az oktatás személyi feltételeire
fókuszáltunk.

A turizmusföldrajzi tudás társadalmi visszatükröződésének felmérése érdekében
megkerestük az egyik legnépszerűbb televíziós vetélkedő, a Legyen Ön is Milliomos
szerkesztőségét, akik átadták számunkra a 2001-2005 közötti időszak teljes, földrajzi
kérdéseket tartalmazó adatbázisát, amelynek tartalomelemzését, értékelését elvégeztük.

A KSH-val való együttműködés keretében 2005-re vonatkozóan sikerült összeállítani
egy olyan teljes körű adatbázist, amely a magyarországi idegenforgalmi szuprastruktúra és a
vendégforgalom legkülönbözőbb összefüggéseinek elemzését tette lehetővé a településitől
egészen a regionális szintig.

A Magyar Államkincstártól bekért 2004. évi adatok alapján elemeztük az egyes
települések önkormányzatai által kivetett idegenforgalmi adó és a település valós
idegenforgalmi szerepe közötti összefüggéseket. Az adatbázis lehetővé tette, hogy a vendégek
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tartózkodása utáni és az üdülőingatlanok után befizetett adó alapján is elvégezzük az
összehasonlítást.

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Startégia és az Országos Területfejlesztési Koncepció
háttérmunkálataiba való bekapcsolódás lehetővé tette, hogy a turizmuspolitika 1990 előtti és
azt követő folyamatainak társadalmi és gazdasági következményeit, illetve azok térbeli
aspektusait vizsgáljuk.

Az elért eredmények

A Magyarország modern turizmusföldrajza című szakkönyv felépítése
(Megjelenés: 2007 áprilisában a Dialóg Campus Kiadó gondozásában, Csordás László
lektorálásával)
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A kutatási téma további lehetséges irányai, az eredmények felhasználásának, hasznosításának
lehetőségei

 A Magyarország turizmusföldrajzával legkülönbözőbb munkaszerepekben (kutatóként,

oktatóként, hallgatóként, döntés-előkészítőként, tanácsadóként vagy a turisztikai

praxisban dolgozóként) kapcsolatba kerülők olyan rendszerezett, a formálódó

turizmustudomány nomenklatúrájához illeszkedő, korszerű vizsgálati módszerekkel és

eredményekkel találkozhatnak, amelyeket alapkutatásként értelmezve tanulmányaik,

értekezéseik, alkalmazott vizsgálataik (házi dolgozat, szakdolgozat, hatástanulmányok,

fejlesztési koncepciók) során sikerrel hasznosíthatnak.

 A szakkönyv hozzájárulhat ahhoz, hogy a turizmussal kapcsolatban észlelt – akár új, akár

ismert, de eddig nem kutatott – jelenségek térbeli összefüggéseinek bemutatásával

impulzust adjunk a turizmussal összefüggő problémák feltárására vállalkozó

tudományágak (pl. közgazdaságtan, szociológia, néprajz, pszichológia) képviselőjének új

kutatási témák felvállalására.

 A könyvet várhatóan az idegenforgalmi felsőoktatás teljes vertikumában hasznosítani

fogják. A turizmus-vendéglátás szak követelményrendszerét szabályozó dokumentum

előírja a Magyarországra vonatkozó földrajzi ismeretek elsajátítását, de az idegenforgalmi

szakmenedzser képzésben is kivétel nélkül jelen vannak a turizmusföldrajzhoz kötődő

tudást tárgyaló kurzusok. A földrajz alapszakot akkreditált főiskolák és egyetemek közül

több intézményben is beindították az idegenforgalmi szakirányt, amely képzésben

résztvevő hallgatók minden bizonnyal keresletét jelentik majd a könyvek.

A hasznosításban érintett intézmények:
Turizmus-vendéglátás szakon Idegenforgalmi szakmenedzser szakon

Berzsenyi Dániel Főiskola, Budapesti
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Eszterházy Károly Főiskola, Kaposvári
Egyetem, Kodolányi János Főiskola, Károly
Róbert Főiskola, Nyíregyházi Főiskola,
Nyugat-magyarországi Egyetem, Pécsi
Tudományegyetem, Szolnoki Főiskola,
Tomori Pál Főiskola, Veszprémi Egyetem

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti
Gazdasági Főiskola, Heller Farkas Főiskola,
Harsányi János Főiskola, Kodolányi János
Főiskola, Károly Róbert Főiskola, Nyugat-
magyarországi Egyetem, Pécsi
Tudományegyetem, Szolnoki Főiskola,
Veszprémi Egyetem

Földrajz alapképzési szakon
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