
Szakmai beszámoló „A támogatási programok hatása a turizmus területi rendszerére és

a területi fejlődésre” c. OTKA kutatásról (2002–2005)

A pályázat megírását és beadását 2001-ben főként az motiválta, hogy a turizmus hazai

fejlesztési forrásai a Széchenyi Terv keretében jelentősen bővültek a korábbi két évtizedhez

képest. E források részben terméktípus megközelítésű, részben a területfejlesztéssel

összefüggő pályáztatást indukáltak. Ezen új körülmények a turizmus térségi kutatására

ösztönzőleg hatottak, így felvette a turizmusföldrajz, mint részdiszciplína helyét és szerepét az

empirikus kutatásokban és módszertani apparátusának megújításában.

A kutatás a turizmusföldrajz elvi-módszertani eljárásait is gazdagította. A nemzetközi

geográfiai szakirodalmak áttekintésével definiáltuk a kutatás a turizmusföldrajz rendszertani

helyét a földrajz tudományon belül, illetve viszonyrendszerét a turizmus jelenségéhez.

Megállapítottuk, hogy a német geográfia jutott a legmesszebb a turizmus értelmezésében,

önálló diszciplínaként értelmezi, melyhez számos társtudományt rendel. A francia geográfia a

turizmusföldrajzot, mint részdiszciplínát definiálja és elsősorban az alkalmazott kutatásoknál

érhető tetten. Felhívja a figyelmet arra, hogy ha a geográfia nem gazdagítja módszertani

apparátusát, akkor előfordulhat, hogy a turizmus leszakad a geográfiáról és egy tágabban

értelmezett, a területi kutatásokkal foglalkozó új diszciplínában találja magát. Az angolszász

turizmuskutatás erősen piacorientált, ökonómia, szociológiai szemléletű, a geográfiai

szempontok többnyire az ökonómiai elemzésekbe épülnek be, főként a szerkezetváltással

összefüggő térbeni konzekvenciák levonásakor. A kutatás kitért a hazai turizmusföldrajz

irányzataira és jeles képviselőire, egyetért több hazai geográfus azon véleményével, hogy

paradigmaváltásra van szükség ahhoz, hogy mint részdiszciplína megállja a helyét a

geográfián belül. A nemzetközi szakirodalmak alapján a kutatás foglalkozott a főbb

módszertani eljárásokkal, és a turizmus kutatásának térbeni aspektusaival. Definiálta a

turisztikai desztináció fogadóképességének összetevőit, a turisztikai régiók életciklusait,

annak indikátorait és kitért a fenntartható turizmusfejlődés dimenzióra.

Módszertani újdonságnak tartjuk a kutatásban felvállalt vonzerőleltár geoinformatikai

módszerekkel történő fejlesztését, melynek keretében lehetőség nyílik az adatbázis térbeli

egységek (ország, régió, kistérség, település) és vonzerő típusok szerinti grafikus ábrázolására

(Ld 1. számú melléklet „Magyarország turisztikai vonzerőleltára”). A vonzerőleltár

aktualizálásával és a terméktípusok hazai szakértők által történő összefoglalásával



készülhetett el a térségi szemléletű Idegenforgalmi Atlasz (Ld. 2. számú melléklet:

„Magyarország Idegenforgalmi Atlasza” tartalomjegyzéke).

A térségi szintek elemzésére nemzetközi konferencia előadások, tanulmányok és tudományos

eredményeket összefoglaló könyvek szolgáltak. A hazai turizmus folyamatait bemutató

előadások megtartására Japánban (Kyoto) és Egyiptomban (Kairó) megrendezett turisztikai

konferenciák adtak lehetőséget, ahol a történeti és területi aspektusok mellett a hazai új

trendekre hívtuk fel a figyelmet. Rámutattunk a turizmus fejlesztésének minőségi

aspektusaira, a versenyképes komplex turisztikai termékek fejlesztésére és azok térbeli

eloszlásának sajátosságaira. Kitértünk az új trendek hatásaként kialakult sajátos helyzetre a

főváros és a turisztikai régiók viszonylatában. A regionális szintű kutatás volt az egyik fő

erőssége a pályázatnak, melynek keretében sokoldalú, főként a területfejlesztéssel összefüggő

tanulmányok születtek. Sajátos térségi vizsgálatokra adott lehetőséget a határmenti terek

kutatása. A megyei és a kistérségi vizsgálatok a SAPARD programozás összefüggéseiben

elemezte a turizmusfejlesztés lehetőségeit. A kutatás összefoglalja hazánk regionális tervezési

és vidékfejlesztési folyamatait a turizmusra és a régiókra fókuszálva. Alapkoncepciónk

értelmében a kevésbé fejlett területeken a turizmus katalizátor szerepet tölthet be az újonnan

csatlakozott EU-országok területi fejlesztésében. A Széchenyi Terv és az NFT I. forrásainak

elemzése összevetve a pályázati aktivitással számos, kistérségi szintig lemenően számos

következtetésre adott lehetőséget. A fejlesztési forrásokat kezelő intézményi és menedzsment

rendszer ágazati és térségi szintjeinek párhuzamosságai a források szétaprózódásával és

koordinálatlanságával is együttjártak. Ez a megállapítás a turisztikai pályázatok esetében is

érvényes

Esettanulmányok sora született a terméktípus jellegű megközelítésekből, melyből kiemelhető

a borturizmus és az egészségturizmus területi elemzése, illetve módszertani eljárásai. A

további terméktípusokra vonatkozó empirikus kutatások eredményeit beépítettük a megjelenő

tudományos kötetbe.

A turisztikai kereslet empirikus kutatásának módszertani apparátusát összegzi az a

tanulmánykötet, amely integrálja a KSH, a Magyar Turizmus Rt. és az egyetemi

kutatóbázisok (Pécs, Debrecen) módszereit és eredményeit (Ld. 3. számú melléklet:

„Vendégkör kutatás alkalmazott módszerei és eredményei az idegenforgalom területi

vizsgálataiban” tartalomjegyzéke).

A nemzetközi és hazai trendekhez igazodóan hangsúlyos szempontként kezeltük az intézmény

és menedzsment rendszerre vonatkozó kutatásainkat, mely témakörből nemzetközi

konferenciát rendeztünk angol partnerek részvételével. A konferencia kötet tartalomjegyzékét



mellékeljük (Ld. 4. számú melléklet: „Desztináció építés és menedzsment”). Elkészítettük a

turisztikai és területfejlesztési intézményrendszer (regionális marketingigazgatóságok,

regionális fejlesztési ügynökségek) szervezeti és szakmai koordinációját elősegítő szakmai

javaslatot a Területfejlesztésért és Turizmusért felelős tárcanélküli miniszter

kezdeményezésére.

A kutatás szintézise, amely az elméleti és az empirikus kutatás eredményeit összegzi, egy

olyan tudományos kötet, amely „A térségi turizmuskutatás módszerei és eredményei” címmel

jelenik meg (ld. 5. számú melléklet: „A térségi turizmuskutatás módszerei és eredményei”

tartalomjegyzék).
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