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Bevezetés, célkitűzés
Habilitációs téziseim ismertetésének elején le szeretném szögezni, hogy kutatói munkám kezdete
óta foglalkoztattak a turizmus földrajzának regionális vonzatai, a regionális idegenforgalmi
földrajz beható vizsgálata, szakmai és oktatói hozzáállásomat, beállítottságomat pedig erősen
befolyásolta az európai kontinens tereinek kutatása. Fentiek tudatában a nemzetközi
turizmusföldrajz regionális vonzatainak behatóbb vizsgálatától (2006-ban megvédett PhD
értekezésem címe: A turizmus és területfejlesztés stratégiai kapcsolatrendszere az Európai Unióban az Ír
Köztársaság példáján) jutottam el Magyarország turizmusföldrajzi viszonyainak kutatásáig, és azon
belül az egy fejlesztési szinttel lejjebb elhelyezkedő régió, azaz a Dél-Dunántúli Tervezési
Statisztikai Régió, különböző (területi) szintű és jellegű vizsgálatáig.
A témakör aktualitását véleményem szerint többek közt az a köztudott tény is szolgáltatja,
hogy annak ellenére, hogy az idegenforgalom napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő szektora,
a turizmus, mint szakterület, és mint a gazdaság fontos szegmense egyelőre nincs (európai)
közösségi szintre emelve, átfogó intézkedések, illetve direkt és indirekt folyamatok összessége
azonban évtizedek óta befolyásolják az ágazatot.
Az új gazdasági súlypontok egyike az utóbbi évtizedekben a szolgáltatás szektor
nemzetgazdaságon belüli látványos növekedése, azon belül pedig a turizmus szerepének
megerősödése (HALL, C.M. 2004, MEYER, M. 2011, LEW, C.M. – HALL, C.M. – TIMOTHY, D.,
2008, MICHALKÓ G. 2010, AUBERT A. – CSAPÓ J. – SZABÓ G 2007, DÁVID L. – KOVÁCS GY.
2012). Az idegenforgalom térbeli folyamatait vizsgálva leszögezhetjük, hogy az egyre szélesedő
rendszereket alakít ki – gondolhatunk itt a szállodahálózatokra, a gyógyturizmusegészségturizmus attrakcióinak hálózatára, a szervezeti rendszerek kiépítésére, általában pedig a
turisztikai infrastruktúra hálózatának kiépítésére (AUBERT A. 2001).
Nagyon fontos továbbá megjegyezni, hogy a turizmus regionális kötődése, a lokalitás
jelenléte igen lényeges, mivel a mindenkori attrakciók túlnyomó többsége egy adott hely, térség,
természeti táj vonzerőire alapozva jön létre (AUBERT A. – CSAPÓ J. – GONDA T. – HEGEDÜS V.
– SZABÓ G. 2007, MICHALKÓ G. 2012, DÁVID L. – KOVÁCS T. –TÓTH G. – BUJDOSÓ Z. –
PATKÓS CS. 2010). Azzal pedig, hogy egy térség, lokáció turisztikai kínálatára megfelelő infra- és
szuprastruktúra kiépítése is megvalósul, az idegenforgalom a területi folyamatok alakítójává is
válik, hiszen ezen folyamatok többek közt hatnak a településszerkezetre, a foglalkoztatásra, a
térségi kapcsolatok alakítására, a környezet formálására, illetve befolyásolják az életmódot, az
életminőséget is. „A regionális elemzéseknek tehát egyre nagyobb aktivitással kell az idegenforgalom felé
fordulnia, mert ennek az ágazatnak a helyzete, lehetősége, jövőbeli kilátásai döntően befolyásolnak egyre nagyobb
számú térségeket” (RECHNITZER J. 2005).
Jelen habilitációs tézisek elkészítésének alapját a 2006-os PhD disszertáció további kutatási
irányainak vállalása adja, mintegy bizonyítandó, hogy az azóta eltelt időszak szakmai-publikációs
tevékenységének döntő részét az alábbiakra fordítottam: „Természetesen a hazai gyakorlat további és
folyamatos kutatása lesz azonban a legfontosabb kutatási profil, ahol a turizmussal kapcsolatos területfejlesztési
programozás elemzése és értékelése mellett a hazai turizmus trendeket kívánjuk nyomon követni és értékelni. A
regionális vizsgálatok kiemelt területe továbbra is a Dél-Dunántúli Turisztikai Régió lesz.„
Napjainkra a turisztikai világpiac egy összefüggő, interdependens rendszert alkot, melyben a
keresleti és a kínálati oldal térben és időben is jelentős változásokon ment keresztül, mind a
mennyiségi, mind a minőségi összetevőket tekintve. Újabb és újabb területek kapcsolódnak be a
nemzetközi és a belföldi turizmusba egyaránt, a kiéleződő versenyben pedig csak az az attrakció,
desztináció, vagy turisztikai szereplő maradhat talpon, amely, és aki a színvonalbeli és mind
magasabb minőségi elvárásoknak is megfelel. Jelen habilitációs tézisek tehát fenti szempontokat
figyelembe véve kívánja a Dél-Dunántúl meghatározó turisztikai vonzerőinek és az azokra épülő
turizmus regionális (települési szintű) vizsgálatát végrehajtani, mellyel az idegenforgalom területi
megjelenése és folyamatai kerülnek elemzésre az elemzett régióban.
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A kutatás alapvető kérdése, hogy a meghatározott vonzerőleltár, turisztikai kínálatra épülő
kereslet elemzés (turisták száma, vendégéjszaka szám, turisztikai költések aránya) és a turisztikai
támogatási források regionális megoszlása közt egyértelmű korreláció mutatható-e ki, tovább
vezetve a kérdést a települések fejlettségének (komplex fejlettségi index, KSH, 2013) és a
turizmus kapcsolatrendszerének vizsgálatával.
Hipotézisem szerint fenti kérdésre nemleges választ kapunk, hisz a társadalmi-gazdaságiszociális vizsgálatoknak köszönhetően valószínűleg kimutathatóak lesznek olyan települések, vagy
térségek, melyek a vonzerők oldaláról magas turisztikai potenciállal rendelkeznek s ennek ellenére,
mégsem találkozunk a potenciálnak megfelelő volumenű turizmussal (kereslet), s lesznek fordított
mutatókkal bíró települések, illetve térségek is. Természetesen a legtöbb esetben a korreláció
kimutatható lesz a települések fejlettsége és turisztikai potenciálja között. További érdekes
területe a kutatásnak, hogy az elmúlt időszak turizmusfejlesztésre szánt összegei valóban oda
kerültek-e, ahova a területfejlesztés és turizmustervezés logikája szerint arra a leginkább szükség
volt, illetve milyen relációk mutathatók ki a turisztikai fejlettségi viszonyok és a támogatások
odaítélése tekintetében. Végül meg szeretném vizsgálni, hogy a KSH által kidolgozott komplex
települési fejlettségi mutatók alapján a fejlett települések sora mennyiben jelzi egyben a fejlett
turizmussal rendelkező településeket, illetve a fejletlen térségek egyben fejletlen turizmussal is
rendelkeznek-e, vagy sem.
A korreláció kutatása úgy vélem komoly eredményeket tud felmutatni egyrészt a
területfejlesztés és turizmus, a vidékfejlesztés és turizmus, de nem utolsó sorban az európai uniós
támogatások területi vetületei és társadalmi-gazdasági hasznosulása tekintetében is. A kutatás
apropóját a 2004-ben meginduló uniós és állami támogatások is szolgáltatják, hisz úgy vélem az
azóta eltelt időszakban érdekes relációk megállapítására és területi kérdéseire is választ, válaszokat
kaphatunk, mellyel a későbbi programozási, turisztikai és területfejlesztési irányzatokat is – a
tapasztalatok felhasználásával – további, még megfelelőbb szakmaisággal alá lehet és alá is kell
támasztani. Összefoglalva, kutatásom tárgya tehát a települési szintű kapcsolatok vizsgálata a
turizmus kínálati és keresleti relációi és a területi-gazdasági különbségek terén.

Kutatási módszerek
A turizmus területi megjelenésének települési szintű területi vizsgálata komplex módszertant
kíván mind a turisztikai kínálat, mind pedig a turisztikai kereslet elemeinek oldaláról.
A kutatás komplex módszertanából a legfontosabbakat kívánom kiemelni:
• Turisztikai vonzerőleltár készítése, aktualizálása, térségi elemzése;
• Kereskedelmi- és magánszálláshely kapacitások és vendégforgalom vizsgálat;
• Elnyert támogatások területi vizsgálatai;
• A KSH településfejlettségi indexének (2013) hasznosítása, térképi megjelenítése;
• A vizsgálatok végrehajtása többek közt GIS módszerek alkalmazásával.
A kutatás komplex módszertanából a 2008-2013 alatt lefolytatott terepi munka kapcsán
(korábbi Bolyai ösztöndíjas munkám frissítésére is sor került) az egyik legfontosabbnak a
turisztikai vonzerőleltár készítését és aktualizálását tartom, mely munka során igyekeztem a
legfontosabb turisztikai desztinációkat személyesen is meglátogatni és újraértékelni, illetve újra
számba venni a korábban megadott vonzerőértékeket (Vonzerőleltár 1997, AUBERT A. – SZABÓ
G. – PUCZKÓ L. 2007). Ezeket a számokat az egyes kistérségek képviselői készítették még 2007ben, így igen sok esetben kellett őket szakmailag korrigálni (átlagosan 15%-ot), illetve mintegy 78%-nyi új vonzerő is bekerült a leltárba.
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A kutatás 2009-es stádiumában elkészült tehát egy mintegy 5000 tételből álló vonzerőleltár,
melyet jelen habilitációs tézisek készítésére való felkészüléskor 2013 nyarán újra aktualizáltam,
immáron csak a 4-9 közötti vonzerőértékekkel bíró attrakciókat véve figyelembe, hiszen
meglátásom szerint az 1-3 értékekkel bíró vonzerők lényegében nem vesznek részt a turisztikai
folyamatokban, mivel esetükben csak elenyésző mértékben megjelenő hatókörű attrakciókról
beszélhetünk (1. táblázat). Az adatbázis elkészítése kapcsán mintegy 23 féle adattípus került
begyűjtésre és elemzésre:
A turisztikai vonzerők kutatásban használt csoportja a Pécsi Tudományegyetem 2011-ben
kiadott „Turisztikai terméktervezés és fejlesztés” c. kötetének csoportosítása alapján történt, a
természeti, kulturális és speciális vonzerőket pedig először az 1997-es Országos Vonzerőleltár
használta. A megkapott adatbázis feldolgozásában és megjelenítésében az ArcGIS programot
használtam, mely munkám során Dr. Pirkhoffer Ervin kollégám nyújtott igen hathatós segítséget,
amelyet ez úton is meg szeretnék köszönni.
1. táblázat: A turisztikai vonzerők hatókör szerinti értékelése
Vonzerő
értékpont

A vonzerő kategória, hatókör

Kiegészítő feltétel
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Regionális vonzerő II. az adott objektumot felkereső
látogató többsége ugyan az adott régióból érkezik, ám a
vele szomszédos régiók településeiről is toboroz
látogatókat (ez természetesen nem zárja ki, hogy az
ország távolabbi részéről vagy külföldről érkezők is
látogassák a vonzerőt, de az ő részarányuk alacsony a
teljes látogatószámhoz viszonyítva).

Saját régiójában jól ismert, a régió lakói
kötődnek hozzá, büszkék rá, a régióimázs
részének tartják és rendszeresen látogatják.
Külső ismertsége túlterjed a régió határain,
onnan is nyer látogatókat.
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Országos vonzerő I. az attrakció látogatói az egész
ország területéről érkeznek, ám speciális vendégkör
szegmenset jelentenek, jelentősebb számban nem
generál látogatottságot az országhatáron kívülről.

A régióban teljesen elfogadott és
kiemelkedő fontosságúnak vélt vonzerő,
amely egy vendégkör szegmens számára az
egész országból keresletet gerjeszt (pl.
terepverseny pálya), míg más
szegmenseket nem mozdít meg.
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Országos vonzerő II. az attrakció látogatói az egész
ország területéről érkeznek, de jelentősebb számban
nem generál látogatottságot az országhatáron kívülről.

Szinte minden vendégkör szegmensben
utazást gerjeszt, ám nemzetközi vonzását
korlátozza, hogy csak a magyar kultúrkör
számára ismert és befogadható (nyelvi,
történelmi sajátosságok).
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Nemzetközi vonzerő I.: az adott objektumot
felkereső látogatók jelentős része külföldről érkezik,
ám alapvetően egy speciális vendégkör szegmens
számára vonzó (ez természetesen nem zárja ki, hogy
belföldiek is látogassák a vonzerőt, de az ő részarányuk
alacsonyabb).

Jelentős külföldi vendégkörét speciális
érdeklődésű szegmens építi fel (pl. vadász
turizmus)
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Nemzetközi vonzerő II.: az adott objektumot
felkereső látogatók jelentős része külföldről érkezik,
akik igen széles piaci szegmentációt reprezentálnak (ez
természetesen nem zárja ki, hogy belföldiek is
látogassák a vonzerőt, de az ő részarányuk
alacsonyabb).

Jelentős külföldi vendégkört vonz,
alapvetően a szomszédos országokból és a
hagyományos küldő-országokból,
kereslete tömeges, ám új piacokat jelen
állapotában nem mozgósít, ám erre
adottságokkal rendelkezik!
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Globális vonzerő: értelmezése annyival lép túl a
nemzetközinél, hogy a világ szinte bármely országának
lakosai számára attraktív, így szinte távolságtól
függetlenül indukálhat az adott desztinációba való
utazást.

Országosan csak néhány ilyen létezik, igazi
„nagyágyúk”, mint Budapest, Forma 1,
Hévíz, Világörökségek, Balaton.

Forrás: AUBERT A. – PUCZKÓ L. – SZABÓ G. 2007.
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Annak érdekében, hogy ne csak az én értékelési értékítéletemre támaszkodjak, a felmérés
során megadott értékek szakmai igazolása kapcsán Dr. Aubert Antal 2010-es kutatásai folyamán
elkészült adatbázist is felhasználtam, amely vonzerőleltár a Regionális Marketing Igazgatóság
vezetésével került kialakításra.
A 2010-ben kialakított és frissített adatbázist néhány esetben kellett korrigálnom (pl.
Somogyban megszűnt a hencsei golfklub), néhány esetben pedig én újabb vonzerőket is
beemeltem a vonzerőleltáramba, ami annak volt köszönhető, hogy a 2010-es RMI frissítés
alapvetően az 1997-es Vonzerőleltár adatbázisát vette alapul, a kiegészítések száma pedig mintegy
5%-al kevesebb volt, mint az én adatbázisom esetében. A vonzerőkre adott RMI értékek mintegy
7-8%-al optimistább értékelést adtak (magasabb számot). Az összehasonlítás végén az előbbi
különbségeket nem tartottam számottevőnek, így a saját adatbázisomat használtam tovább, annál
is inkább mivel jelen kutatásban nem is igazán a vonzerő értéke, hanem azok területi jelenléte volt
a lényeges számomra.
A reambulált vonzerőleltár elkészítésével párhuzamosan elkezdtem feldolgozni a KSH által
közölt turisztikai kereslet adatbázisát, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatbázisából az
elnyert támogatások területi vizsgálatait is, amelyek alapján már komolyabb következtetéseket is le
lehetett vonni a vonzerők és a fent említett mutatók (területi) korrelációja, vagy esetleges
ellentmondásai alapján.
1. ábra: A kutatás folyamata

Forrás: Saját szerkesztés
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Eredmények
1. Települési szintű kapcsolatok a turisztikai vonzerők, a támogatási források és a
területi-gazdasági különbségek terén
1.1. A Dél-Dunántúl meghatározó turisztikai vonzerőstruktúrája: A megkapott adatbázis
feldolgozása során először is megjeleníthetővé vált a természeti, a kulturális és a speciális
vonzerők jelenléte a Dél-Dunántúlon, melyek térbeli vetületeit és azok turisztikai relevanciáit,
értékelését a következőkben mutatom be (2-4. ábra).
2. ábra: A természeti vonzerők maximális értékei a Dél-Dunántúlon

Forrás: Saját szerkesztés, 2013.
A természeti vonzerők térbeli elhelyezkedése kapcsán egyértelműen kirajzolódik a Balaton, a
Duna és a Dráva vonala (Duna-Dráva Nemzeti Park), illetve a Mecsek és a Dunántúli dombság
egyes területei (Zselicség). A régió természeti vonzerőire épülő jellemző turisztikai termékek a
következők:
Ökoturizmus
Az ökoturizmus szempontjából a Dél-Dunántúli Régió rendkívül kedvező adottságokkal
rendelkezik, így számos lehetőséget tartogat a természetet és a rurális térségeket kedvelők
számára. Hazánk folyói közül a Drávamente európai viszonylatban is kiemelkedő természeti
értéket képvisel. A Duna és a Dráva mentén húzódik a majdnem 50 000 hektáros Duna-Dráva
Nemzeti Park (DDNP), amely mellett még – az 5. ábrán is kiválóan kirajzolódó – Zselicséget és a
Mecsek területeit érdemes kiemelnünk (SZABÓ G. – CSAPÓ J. 2012)
Aktív turizmus
Az aktív turizmuson belül a vízisportok és vízhez köthető tevékenységek tárgyalásánál
természetesen elsősorban a Balatont kell kiemelnünk, ami a vízparti turizmus, üdülés, szórakozás
és az aktív turizmus számos ága tekintetében vezető térsége a régiónak és egyben hazánknak is.
Az elmúlt évtizedekben a régió mesterséges tavai körül vízparti üdülőterületek alakultak ki,
melyek közül a legfontosabbak közé tartozik Orfű, Abaliget és Kovácsszénája térsége. A
6

létrehozott tórendszerek értékes halállományoknak és madárrezervátumoknak (ökoturisztikai
kapcsolódás) nyújtanak élőhelyet és a vízi sportoknak is megfelelő teret és feltételeket nyújtanak.
További fontos víziturisztikai központ még a Dél-Dunántúlon a Kaposvár mellett található
Deseda-tó (Magyarország leghosszabb mesterséges tava), valamint a gyékényesi Kotró-tó, míg
Tolna megyében a Fadd-Dombori Duna-holtág. Gyékényes kedvelt célpontja a
könnyűbúvároknak, főként a víz tisztasága és a nagy vízmélység miatt. A folyópartokon
elsősorban a kajak-, kenutúrák, továbbá a kishajós kirándulások leginkább a két nagy folyón, a
Dunán és a Dráván jelentősek. A régió egészét tekintve mind a folyóvizek, mind pedig a
természetes és mesterséges állóvizek kedvező adottságokkal rendelkeznek a horgászturizmus
számára.
A Dél-Dunántúl számos lehetőséget nyújt a lovassportokat kedvelőknek is. A legnagyobb
lovas centrumok Somogysárdon, Kaposváron és Tamásiban találhatók, melyek nemzetközi
lovasversenyeknek, bemutatóknak is helyet adnak. Nagy gondot jelent azonban a régióban a
lovasturizmus terén, hogy kevés az állandó minőséget nyújtani képes szolgáltató.
A Dél-Dunántúl hazánk egyik legkedveltebb, jelentős vadállománnyal bíró területe, mely a
vadászturizmus alapját képezi. A régió legkiemelkedőbb vadászterületei a Gemenci- illetve a
Gyulaji-erdő, a Zselic, a Mecsek számos területe, a Dráva-sík, a Duna-mente, illetve a
Somogyszobhoz közeli erdőterületek – Kaszópuszta – és a Tab közeli dombság.
A változatos ám kevésbé tagolt domborzat, a nagy kiterjedésű erdők, a vizes területek nagy
száma, a településszerkezet sűrűsége és a hozzájuk kapcsolódó sűrű mellékúthálózat vonzó
környezetet teremtenek a kerékpárosok számára. A kerékpáros turizmus fejlődését azonban
hátráltatja a kapcsolódó infrastruktúra kiépítetlensége a forgalmasabb szakaszokon, sok helyen
hiányzik a gépjárműforgalomtól elkülönített kerékpárút, továbbá a pihenő-vendéglátó és a szerviz
infrastruktúra is fejletlen, a legnagyobb problémát azonban mégiscsak az jelenti, hogy a már
meglévő rövid kerékpárút szakaszok nem alkotnak egységes és egybefüggő kerékpárút hálózatot.
(CSAPÓ J. – JÓNÁS-BERKI M. 2011)
3. ábra: A kulturális vonzerők maximális értékei a Dél-Dunántúlon

Forrás: Saját szerkesztés, 2013.
Kulturális turizmus
A kulturális turizmus klasszikus helyszínei elsősorban a városi térségek (3. ábra). A régió vezető
kulturális központja Pécs városa, mely UNESCO Világörökségi helyszínként, továbbá a 2010-es
Európa Kulturális Fővárosa cím birtokosaként nemzetközi érdeklődésre is számot tart. A
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rendezvénysorozathoz kapcsoló nagyberuházások − pl. Zsolnay Negyed, Kodály Központ,
Tudásközpont − hosszú távra meghatározzák a város turizmusfejlesztésének irányát. A
régióközponton kívül Somogy megye székhelye, Kaposvár is híres kulturális erőforrásairól, mely
megalapozza a „Kaposvár, a festők városa” imázst. Tolna megye központja Szekszárd kulturális
kínálata is gazdag, a megyeszékhely országosan Babits Mihály szülővárosaként is ismert. (CSAPÓ
J. – PIRKHOFFER E. 2010)
A Dél-Dunántúl változatos etnikai összetétele és népi kultúrája a tárgyi örökségi értékeken
túl a szellemi örökségben is megnyilvánul. A régió két népművészetileg kiemelkedő egysége az
Ormánság és a Sárköz, a népi kultúra emlékeit továbbá hűen őrzi az országos hírű Somogy
megyei Szennai Falumúzeum, mely Europa Nostra Díjjal kitűntetett szabadtéri skanzen.
A soknemzetiségű lakosság, a változatos történelmi múlt a régió vallási örökségének
sokszínűségét teremtette meg (római katolikus valláshoz fűződő emlékek, a református és a szerb
ortodox templomok, a zsinagógák, a mohamedán vallási építészet emlékei és a magyar középkori
templomok). Kiemelkedő jelentőségű Pécs ókeresztény sírkamráinak együttese, mely az
UNESCO világörökségi listáján 2000 óta szerepel. A vallási turizmus kiemelt helyszínei a
zarándokhelyek, kegytemplomok, melyek közül több országos hírrel rendelkezik (pl. Máriagyűd).
A régió leghíresebb és leglátogatottabb várai a siklósi és a szigetvári vár, melyek mellett még
Simontornya és Ozora várai emelhetőek ki. A Szent István által alapított egyik legjelentősebb
középkori építményünk, a pécsváradi bencés apátság − Pécsváradi vár − eredetileg monostornak
épült, de alapításától kezdve folyamatosan várszerűen megerősítették.
A régió egykor gazdag kúriái és kastélyai közül ma a legjobb állapotban azok a kastélyok
vannak, melyek szálláshelynek adnak otthont, így például Bikal, Hőgyész, Kutas-Kozmapuszta
vagy Bikács.
A Dél-Dunántúl képzőművészete szintén jelentős vonzerő. E téren a kaposvári Rippl-Rónai
Múzeum, a pécsi Vaszary Képtár, a Csontváry, Amerigo Tot és Zsolnay kiállítás és a
nagyharsányi, valamint a nagyatádi szabadtéri szoborpark ismertsége és látogatottsága emelhető
ki.
4. ábra: A speciális vonzerők maximális értékei a Dél-Dunántúlon

Forrás: Saját szerkesztés, 2013.
A régió elsősorban regionális és térségi rendezvénykínálattal van jelen, de évente
megrendezésre kerül számos nagyobb, országos hatókörű esemény is. Ide sorolandó a 2009-ben
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az UNESCO Szellemi Örökség listájára első hazai helyszínként felkerülő mohácsi Busójárás, az
éves rendezvénysorozattá kibővülő Különleges Asztali Örömök Somogyban, melynek központi
rendezvénye a nagyszakácsi Királyi Szakácsok Viadala, vagy a Pécsi Országos Színházi Találkozó.
Regionális jelentőségű a kaposvári Tavaszi Fesztivál, a villányi és a szekszárdi Szüreti fesztivál, a
paksi Gastroblues Fesztivál, valamint a háromévente megrendezésre kerülő Dunamenti
Folklórfesztivál. (CSAPÓ J. – JÓNÁS-BERKI M. 2011)
Egészségturizmus
A régió termál- és gyógyvízkincsben gazdag, mely mind a wellness, mind a gyógyturizmus
számára kitűnő alapot biztosíthat. Erre alapozva több regionális, illetve országos jelentőségű
fürdő mellett nemzetközi jelentőségű gyógyhely (Harkány) és országos hírű gyógybarlang
(Abaliget) is megtalálható. Harkány mellett elsősorban regionális hatókörű, de kisebb
befogadóképességű és elsősorban regionális igények kielégítésére alkalmas gyógy- és
termálfürdőket találunk. Középkategóriájú fürdők tekintetében szinte túlkínálat a jellemző,
melyek egymás versenytársaiként vannak jelen a turisztikai piacon. Mindemellett még mindig
jelentős hiány mutatkozik a magasabb színvonalú, nemzetközi és országos elvárásoknak
megfelelő létesítményekből.
Mint azt említettem, a régió egészségturizmusának hosszú ideje kiemelt központja Harkány,
mely azonban jelentős piacvesztést szenvedett az 1990-es évek eleje óta. Ennek oka a
rendszerváltás után bekövetkező általános keresletcsökkenésen túl a délszláv háború, majd a
fürdőfejlesztés elhúzódása. A harkányi gyógyvíz a mozgásos mellett a krónikus nőgyógyászati
megbetegedések kezelésére alkalmas, emellett évtizedek óta használják a rendkívül nehezen
kezelhető pikkelysömör esetében, mely kiemeli a fürdőt a nemzetközi piacon. A regionális
hatókörű fürdők közé sorolhatjuk a barcsit, nagyatádit, csokonyavisontait, igalit, szigetvárit,
dombóvár-gunarasit (4. ábra). Vendégkörük összetett, magas a külföldi vendégek aránya, ám
kiépítettségükben, volumenükben elmaradnak az országos hatókörtől. (AUBERT A. – CSAPÓ J. –
MARTON G. 2011)
A régió gyógyturizmusában a fürdők mellett országos szinten az Abaligeti gyógybarlangot
kell kiemelni, melyet – aktív turisztikai hasznosítása mellett – elsősorban légúti megbetegedések
kezelésére alkalmaznak. Az Abaligeti cseppkőbarlang mikroklímája enyhén radioaktív, rendkívül
kiegyenlített, a páratartalom 97%-os, az átlaghőmérséklet 12,6oC.
Az egészségturizmusban mind fontosabb szerepet játszanak a gyógy- és a wellness szállodák,
melyek összetett szolgáltatásaikkal a fürdők potenciális versenytársai lehetnek. A régióban az
OGYFI országos törzskönyvi nyilvántartása alapján két gyógyszálló található: a Thermal Hotel
Harkány és a Hőgyészi Gróf Apponyi Kastélyszálló. Magasabb kategóriát képviselő wellness
szolgáltatásokat kínáló szálloda Harkányon és a már említett Hőgyészen túl Bikalon található, így
jól látható, hogy az adottságoktól messze elmaradnak a kiépített kapacitások.
Az egészségturizmus tágabb értelmezésébe beletartozó, de már a szórakoztatás felé
átmenetet mutató élményfürdők, aquaparkok kialakítása a 2000-es évek végén indult meg a
régióban. 2010-ben került sor a siklósi Thermal Spa Siklós élményfürdő és az Orfűi Aquapark
átadására, ez utóbbi a Baranyai Élménykörút részeként került kivitelezésre. (CSAPÓ J. – JÓNÁSBERKI M. 2011)
Borturizmus és gasztronómia
A hazai borászat újjáéledésében a Dél-Dunántúl, kiemelten pedig a Villányi borvidék igen
hangsúlyos szerepet játszott. A régió jelentős szerepet tölt be hazánk borászatában, az ország 22
borvidéke közül öt − a Villányi, a Mohács-Bólyi, a Pécs-Mecseki, a Szekszárdi, a Tolnai −
található a térségben, míg a minőségi borok aránya kiemelkedően magas. Hazánk első borútja, a
bortermelők, pincészetek, hegyközségek és további szervezetek mintaértékű összekapcsolódása, a
Villány-Siklósi (1994) borút a régió egyik vezető turisztikai termékét adja.

9

A régió további borútjai, a Mohács-Bóly Fehérborút, Tolnai Borút, Szekszárdi Borút, PécsMecseki Borút, melyek az együttműködés még alacsonyabb szintjét jelentik, de itt is jelentősebb
fejlesztések és egyre szorosabbá váló kapcsolatrendszer figyelhető meg az egyes szereplők között.
A Mohács-Bóly Fehérborút a Pécsi történelmi borvidék Hásságy-Bóly-Mohács és Dunaszekcső
közötti szakaszán jött létre, jellemzően fehérbor alapon. A Pécs-Mecseki Borút elsősorban a Pécs
környéki települések borturisztikai szolgáltatóit kapcsolja össze, magterülete a pécsi és a szigetvári
körzetre osztható. A klimatikus adottságai a fehér- mellett minőségi vörösborok készítését is
lehetővé teszik. A Szekszárdi Borút a Szekszárdi történelmi borvidéken húzódik, elsősorban
vörösborairól híres, a több szőlőfajta házasításával készülő Bikavér pedig a borvidék
„zászlósbora”. A Tolnai Borút a Tolnai borvidék három körzetét − tolnai, völgységi, tamási −
összefogva a megye szinte egészét lefedi. Az elsősorban fehérborairól híres borvidék
legjelentősebb látnivalója a györkönyi pincefalu.
A Dél-Dunántúl gasztronómiai értékekben gazdag terület, melyet a folyó- és állóvizekben,
vadakban való gazdagsága, borászati hagyományai alapoztak meg. A helyi specialitások egy-egy
tájegységhez, nemzetiséghez kötődnek (például langalló, húsos-babos káposzta, rétes stb.).
A borturizmushoz és a gasztronómiához kapcsolódva több településen szerveznek
rendezvényeket, melyek jelentős részben szüreti fesztiválok, borversenyek. A régióban a
leghíresebb a villányi, a pécsi és a szekszárdi szüreti fesztivál. A szőlőtermesztés és borkészítés
éves neves napjai is alkalmat kínálnak arra, hogy turisztikai attrakcióvá váljanak. Ilyennek
tekinthető például a húsvét hétfőhöz kapcsolódó bólyi emmausz-járás is. (CSAPÓ J. – JÓNÁSBERKI M. 2011)
Falusi turizmus
A Dél-Dunántúli régió rurális jellege, néprajzi tájegységei, természeti adottságai kitűnő alapot
biztosítanak a falusi turizmusnak. A falusi üdülés hagyományai a régióban a két világháború
közötti időszakra nyúlnak vissza, amikor a Dráva mentén, a Duna mellett Tolnán már fogadtak
városi családokat. Ma az ország egyik legjobban szervezett hálózata működik a területen, mely
elsősorban Baranya megyét (Nyugat- és Kelet Mecsek), továbbá Tolna és Somogy megye egy-egy
területét fedi le.
A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége adatai alapján a falusi vendéglátók száma a
régióban 324 (melyből 60 Nemzeti Tanúsító Védjegyet elnyert szálláshely), melynek mintegy
háromnegyede Baranyában működik. A falusi vendégfogadók között több példaértékű
együttműködés is megindult meg, így többek között az ökoporta rendszert, egy alapvetően
környezetbarát vendégfogadói hálózatot, vagy a zöldutakat kell kiemelnünk (fenntartható
turizmusfejlesztés). (SZABÓ G. – CSAPÓ J. 2012)
A természeti, kulturális és speciális vonzerők térbeli elhelyezkedése és regionális vonzatainak
tárgyalása után a turisztikai vonzerők megjelenítésének munkafázisát – helyhiány miatt – jelen
tudományos összefoglalóban csak egy vonzerő-csoportnál szeretném szemléltetni: Az aktív
turizmus területi megjelenítésénél többek közt kiválóan kirajzolódik a Duna és a Dráva vonala, a
Balaton déli partja, a Mecsek-hegység, illetve Somogy, Baranya és Tolna kiemelkedő
vadászterületei, horgászvizei is (5. ábra).
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5. ábra: Az aktív turizmus vonzerőinek területi megjelenése a Dél-Dunántúlon

Forrás: Saját szerkesztés, 2013.
A turisztikai kínálat elemzése kapcsán további izgalmas kérdéseket vet fel a vonzerők
sűrűségének a jelenléte, hiszen természetesen minél több (és minél vonzóbb, illetve szélesebb
palettájú) vonzerő van jelen, annál nagyobb esély mutatkozik egy működőképes turizmus
kialakítására. Ezért a kutatás folytatásában a következő térkép már ezen újabb megközelítés
alapján jeleníti meg a vonzerőket, azok típusa (és nem száma) alapján (turisztikai vonzerő-skála),
ami egyébként az elkövetkező vizsgálatok alapját is fogja képezni.
6. ábra: A Dél-Dunántúl turisztikai vonzerőinek típusai (db.) és területi megjelenése

Forrás: Saját szerkesztés, 2013.
Ebben az összehasonlításban egyébként Orfű települése lesz a legkiemelkedőbb, ahol 5
különböző turisztikai vonzerő-típust is megkülönböztethetünk, illetve a régió nagyvárosai
kerülnek még jellemzően ebbe a kategóriába. Nagyszerűen kirajzolódnak továbbá az egysíkú
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turisztikai kínálattal rendelkező térségek (Dráva, Duna – aktív turizmus, Villányi-hegység – bor,
gasztronómia), illetve a viszonylag sokrétű vonzerő struktúrával bíró területi egységek is (Balaton,
Mecsek-hegység települései, a Duna északi és déli szakaszai).
A turisztikai vonzerők területi megjelenésének elemzésénél az utolsó szempont pedig az
abszolút számok megjelenítése volt, tehát hogy hol és mennyi vonzerőről beszélhetünk.
Természetesen ebben a versenyben a régióközpont, Pécs vezet összesen 24 értékelt vonzerővel
(melyek közül több eleve összevont attrakció volt, pl. „egyéb múzeumok, kiállítások”, vagy
„egyéb programok, rendezvények” kategóriában), illetve kiemelkedtek a megyeszékhelyek, a
Duna, és a Balaton térsége (7. ábra).
7. ábra: A Dél-Dunántúl értékelt turisztikai vonzerőinek száma és területi megoszlása

Forrás: Saját szerkesztés, 2013.
1.2. A statisztikailag mérhető turisztikai kereslet megjelenése a Dél-Dunántúlon: A DélDunántúl kereskedelmi- és magán szálláshelyeinek területi megjelenése kapcsán egyértelműen
kimutatható a Balaton és térségének döntő fölénye. A magyar tenger kereslete bőven kiemelkedik
a régióközpont, vagy a megyeszékhelyek, esetleg Harkány, Villány forgalmához képest is (11.
ábra).
Fontos továbbá megjegyezni, hogy a habilitációs anyag összeállításakor nem éreztem
fontosnak a kereskedelmi és a magánszálláshelyek forgalmának külön tárgyalását és vizsgálatát,
hiszen jelen esetben a statisztikailag mérhető – fekete, szürke és egyéb gazdaságtól mentes –
összes forgalom területi megjelenésére voltam kíváncsi. A régió 656 települése közül egyébként
alig 100 feletti azon települések száma, ahol bármilyen formában, vagy mértékben szálláshely
kínálatra épülő kereslet áll rendelkezésre (8. ábra).
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8. ábra: A kereskedelmi és a magánszálláshelyek összes vendégforgalmának területi megjelenése a
Dél-Dunántúlon (2012)

Forrás: KSH, 2013 alapján saját szerkesztés, 2013.

1.3. A turisztikai támogatási források területi megjelenése a Dél-Dunántúlon: A vizsgálat
szempontjából nagyon érdekes és számomra izgalmas volt felmérni a turizmusra költött
támogatási források mennyiségét és nem utolsó sorban területi megoszlását. Munkám során
mindvégig az a kérdés lebegett előttem, hogy logikus, a területfejlesztési szempontokat
maradéktalanul figyelemben tartó támogatási politikát tapasztalhatunk-e a régióban, vagy a
politika eszközei, esetleg a pályázók meggondolatlansága, szakmaiatlansága, vagy
felkészületlensége következtében itt is különböző mértékű anomáliákkal fogunk találkozni.
A munka során a 2004-2012 közti időszak 3 tervezési periódusának (I. Nemzeti Fejlesztési
Terv – 2004-2006, Új Magyarország Fejlesztési Terv – 2007-2010, Új Széchenyi Terv – 2010-)
adatait dolgoztam fel, melyeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatbázisából gyűjtöttem ki.
Jelen munkában nem tértem ki a fejlesztési periódusok külön vizsgálatára, úgy érzem, a későbbi
kutatás kapcsán még számos érdekes területet le lehet kutatni és elemezni a rendelkezésre álló
adatok alapján.
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9. ábra: A turisztikai támogatások összege és területi megjelenése a Dél-Dunántúlon

Forrás: NFÜ, 2013 alapján saját szerkesztés, 2013.
1.4. A települési fejlettségi index a Dél-Dunántúlon: A kutatás során az utolsó feldolgozott
témakör a KSH által kidolgozott komplex módszertan alapján kialakított települési fejlettségi
index feldolgozása volt, melynek adatait a legfrissebb kutatások lévén még csak munkaanyagban
kaptam meg a KSH budapesti központjának kollégáitól. A rendelkezésemre bocsátott index egy
igen komplex, a társadalmi-gazdasági élet minden területére kiterjedő mutatók kiértékelése és
súlyozása alapján egy 0-100 közötti skálán értékelte a hazai településeket (ezt a KSH módszertant
jelen munkában nem kívánom bemutatni, hiszen egyrészt nem saját munka, másrészt az én
kutatási eredményeim szempontjából nem a módszertan, hanem az eredmények a releváns).
A Dél-Dunántúl ebből a szempontból legfejlettebb települése a baranyai Kozármisleny
(58,93 pont), a leginkább elmaradott pedig a Somogy megyei Somogyaracs (26,88 pont).
Összehasonlításképp az országos átlag 46,14 pont, a magyar települések közül pedig a
legfejlettebb a Pest megyei Remeteszőlős (64,68 pont), a legkevésbé fejlett pedig sajnálatos
módon a már említett dél-dunántúli Somogyaracs. Az ábrán az index szóródása értelemszerűen a
Dél-Dunántúl maximumának és minimumának két intervalluma közt oszlik meg (10. ábra).
A települések (fejlettségük alapján) felső tartományába tartozó térségek egyértelműen a
Balaton és vonzáskörzete, a megyeszékhelyek és az őket körülvevő települések, és a városok a
Duna-mente területén, vagy a Villányi-hegységben, illetve elszórtan, szigetszerűen a 3 megyében.
Tökéletesen kirajzolódnak továbbá a külső- és belső perifériák is az Ormánság és Dél-Baranya,
Észak-Baranya, Belső- és Külső Somogy, valamint Tolna nyugati területein (10. ábra).
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10. ábra: A KSH által kidolgozott településfejlettségi index területi megjelenése a DélDunántúlon

Forrás: KSH, 2013 alapján saját szerkesztés, 2013.
2. Az adatbázisok feldolgozása utáni összehasonlító elemzések eredményei
2.1. A turisztikai vonzerők és a szálláshelyek (kereskedelmi, magán) jelenlétének
kapcsolata: Az adatok feldolgozásának lezárultával immáron lehetőség nyílt az érdembeni,
kvalitatív összehasonlító elemzések elvégzésére is, melynek első lépéseként a turisztikai vonzerők
területi megjelenése és a szálláshelyek összes vendégforgalmának a kapcsolatát vizsgáltam meg.
Annak ellenére, hogy számítottam rá, hogy lesznek olyan anomáliák a régióban, miszerint egyes
települések rendelkezni fognak vonzerőkkel, de nem fognak rendelkezni szálláshely kapacitással,
vagy szálláshely forgalommal (vagy rendelkezik szálláshely forgalommal, de nincs a településen
értékelhető vonzerő), számomra is meglepő volt az a sokaság, ahol nem állt szervesen össze a
turisztikai vonzerők és a kereslet jelenléte (11. ábra).
A turisztikai kereslet vizsgálata természetesen jóval széleskörűbb adatokat igényel, mintsem
hogy pusztán a szálláshely foglaltsági adatokat nézzük, azonban véleményem szerint egyrészt ez a
legfontosabb tényező, másrészt pedig ezt a területet lehet (viszonylag korrekt) adatokkal lekutatni.
A 11. ábrán vörösesbarna színnel jelölt települések esetében a turisztikai szálláshely-kereslet
és a vonzerők „egymásra találásának” lehetünk tanúi, vagyis egy természetes helyzet alakul ki, ahol
a vonzerőkre egy bizonyos mennyiségű kereslet is ráépül (természetesen itt is számtalan irányba
kutathatjuk még az összefüggéseket, pl. hogy milyen összefüggés tapasztalható a nagy vonzerejű
attrakciók és az azokra épülő kereslet kapcsán).
A régióban összesen 226 olyan településről beszélhetünk, ahol valamilyen szintű és formájú
turisztikai vonzerőről, és/vagy turisztikai keresletről beszélhetünk, ami a Dél-Dunántúli Régió
településeinek (656 település) összesen 34,45%-a. Ezek közül a szálláshely-kereslettel és turisztikai
vonzerővel bíró települések száma 81, azaz a teljes vizsgált sokaság pusztán 35,68%-a, ami
véleményem szerint igen riasztó és kiábrándító adat. Természetesen nem szabad ennyire sarkosan
sem értékelnünk a helyzetet, hiszen néhány esetben az adott település közelében lévő település
fog felmutatni turisztikai szálláshely-keresletet, vagy vonzerőket, mégis úgy gondolom, hogy a
megkapott 35,68%-os mutató sokat elárul a régió keresleti és vonzerő-kínálati viszonyairól.
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11. ábra: A turisztikai vonzerők és a turisztikai kereslet (szálláshelyek) kapcsolatrendszere a DélDunántúlon

Forrás: KSH, 2013 alapján saját szerkesztés, 2013.
Így egész térségek válnak a turisztikai komplexitástól mentes területekké többek közt a Dráva
mentén, a Duna mentén, Tolna megye belső területein, illetve Dél-Somogyban (11. ábra). A csak
szálláshely-kereslettel rendelkező települések száma (sárga színnel jelölve) 25 (a vizsgált sokaság
11,06%-a), a csak kínálattal rendelkező települések száma (kék színnel jelölve) pedig 120 (a
vizsgált sokaság 53,09%-a !). Ez természetesen azt is egyértelműen tükrözi számunkra, hogy a
régió turisztikai vonzerőinek jelenléte igen nagymértékben elégtelen szálláshely-szintű turisztikai
kereslet generálására, ami annál is inkább aggasztó, mivel az attrakciókat eleve csak a 4 vagy annál
nagyobb értékkel bíró (minimum regionális jelentőségű) minősítéssel vettem figyelembe.
A vizsgálatokból úgy tűnik, hogy azon településeknél alakul ki egy egészséges kép a kínálat és
a ráépülő szálláshely-kereslet kapcsán ahol a vízi- és üdülő turizmus (Balaton), az
egészségturizmus (a régió összes fürdője), a kulturális turizmus (nagyobb városok és pl. Mohács,
mint világörökség helyszín) vagy borturizmus (esetleg gasztronómia) (a régió összes borvidéke)
van jelen. Csak néhány esetben fog az aktív turizmus (főleg vadászturizmus) kínálattal is
rendelkezni és szálláshely-keresletet is generálni.
2.2. A turisztikai vonzerők és a turisztikai támogatások jelenlétének összefüggései: A
kutatás következő fázisában megvizsgáltam az esetleges összefüggéseket a turisztikai vonzerők
jelenléte és a 2004-től napjainkig tartó turisztikai fejlesztési periódusok időtartama alatt elnyert
turisztikai támogatások területi megjelenése közt. Az alapvető kérdés itt az volt, hogy vajon
mennyire természetes, hogy az adott településen regisztrált turisztikai vonzerő, vagy vonzerők ki
tudnak alakítani olyan működőképes idegenforgalmat, ahol a kereslet kialakulása mellett
megjelenik az igény turisztikai támogatások lehívására is, tehát a fejlesztés prioritássá válik.
A vizsgálatok során kiderült, hogy a Dél-Dunántúli Régióban összesen 405 olyan település
található, ahol sem kínálat, sem támogatás nincs jelen, ezt a sokaságot „sivatagnak” neveztem el.
Itt természetes és egészséges, hogy ahol nincs turisztikai vonzerő, támogatást sem fogunk tudni
regisztrálni. A vizsgálat további szakaszai azonban számos anomáliát is feltártak, így a régióban
például 141 olyan település van, ahol van turisztikai kínálat (vonzerő), de nincs semmilyen
támogatás. Ez még nem is lenne annyira zavaró, mint a következő eredmény, miszerint 49 olyan
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település van a Dél-Dunántúlon, ahol van turisztikai támogatás, de nincsenek turisztikai
vonzerők.
12. ábra: A turisztikai vonzerők és a turisztikai támogatások kapcsolatrendszere a DélDunántúlon

Forrás: NFÜ 2013 adatbázis alapján saját szerkesztés, 2013.
Természetesen a puszta számok, vagy adatok mellé elengedhetetlen a földrajzi szemléletű
elemzés elkészítése, de azt kell mondjam, hogy ezen települések nem feltétlenül helyezkedtek el
közvetlenül egy már létező és bejáratott turisztikai vonzerővel rendelkező település
tőszomszédságában. Az is igaz, hogy az ehhez a csoporthoz tartozó beruházások nem voltak nagy
mértékűek és főleg a falusi, vidéki vendéglátást és szállásadást erősítették, mégis úgy gondolom,
hogy elgondolkodtató, hogy ott hívhattak le turisztikai fejlesztési forrásokat, ahol nincs is
turisztikai vonzerő.
Az általam „oázis” csoportnak elnevezett települések közé az a 61 település tartozott, ahol
jelen vannak turisztikai vonzerők és turisztikai támogatások is. Ez a turizmus szempontjából
„legegészségesebb” települések csoportja, ahol a turizmus jelenléte megfelelő motivációt adott a
fejlesztésekhez is, a régió összes településének mindössze 9,3%-a.
2.3. A turizmus megjelenésének, dinamikájának és a települések fejlettségének a
kapcsolatrendszere a Dél-Dunántúlon: Jelen kutatásban a kvalitatív összehasonlító vizsgálatok
utolsó szegmensét a turizmus területi dinamikájának, megjelenésének és a KSH által megállapított
komplex településfejlettségi mutatók összehasonlítása szolgáltatta, ahol természetesen arra voltam
kíváncsi, hogy a fennálló turisztikai potenciál automatikusan fejlettebb térséget, vagy települést is
jelöl-e, illetve egy fejlett település jellemzően rendelkezik-e fejlett turizmussal is.
A vizsgálatokhoz a KSH településfejlettségi indexe segítségével kialakított térkép volt az alap,
amelyen azokat a településeket jelenítettem meg, melyek rendelkeznek (a) kereslettel és
vonzerővel, (b) csak kereslettel, (c) vagy csak vonzerőkkel. A 13. ábrán látható eredmények is
egyértelműen megmutatják, hogy a (szálláshely) kereslettel és kínálattal is rendelkező települések
nem feltétlenül tartoznak egyértelműen a legfejlettebb települések közé, bár a legfejlettebb
települések döntő többsége (1-2 kivételtől eltekintve) ebbe a kategóriába tartozik. A piros vonallal
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határolt települések másik része (közel fele) inkább a közepesen, vagy kevésbé fejlett települések
közé sorolhatóak be.
13. ábra: A KSH településfejlettségi indexe és a turizmus jelenlétének (vonzerő, kereslet)
kapcsolatrendszere a Dél-Dunántúlon

Forrás: KSH, 2013 alapján saját szerkesztés, 2013.
Itt természetesen sokkal árnyaltabb képet kaphatnánk akkor, ha belemennénk a részletek
kutatásába, miszerint megnézzük, hogy mekkora kereslettel és kínálattal bír az adott település, de
jelen kutatás csak az alapját szeretné megadni az ezirányú jövőbeni kutatási irányoknak. A csak
szálláshely kereslettel, vagy csak vonzerő kínálattal rendelkező települések esetében igen kevéssé
mutatható ki, hogy fejlett települések közé tartoznának.

Összegzés, a kutatás relevanciája és további irányai
Amint azt a tudományos előadás összefoglaló anyagának elején részletesen kifejtettem, a DélDunántúli Turisztikai Régió pozíciói a magyar turisztikai piacon – főleg a kínálat ismeretében –
nem elég erősek. A Balaton nélkül az idegenforgalom kínálati oldala elaprózott, igazán
nemzetközi vonzerővel – amely ismert és látogatott – a régió alig rendelkezik.
A kínálati oldal a fent említettek ellenére a – hazai és külföldi kereslet számára egyaránt –
megfelelő bázissal szolgálhat, adekvát és hatékony kiaknázása azonban még várat magára. A régió
kiemelt turisztikai termékei az egészségturizmus, a borturizmus, a falusi turizmus, az aktív
turizmus és a kulturális turizmus, melynek alapjait legfőképpen a természeti környezet adja, illetve
egészíti ki. A kínálat egyik legfőbb hiátusa a komplex turisztikai termékek hiánya, amelyek
nemcsak látogatásokra, hanem többnapos ott tartózkodásra is képesek lennének rábírni mind a
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belföldi, mind pedig a külföldi turistát. Az elmúlt évek turisztikai fejlesztései és beruházásai
azonban szerencsére ezt a folyamatot is javítani látszanak, a turisztikai infrastruktúra és
szuprastruktúra kiépítettsége viszont még sok szempontból kivetnivalókat hagy maga után, így a
kereslet látványos generálása az elkövetkező periódusban még valószínűleg váratni fog magára.
Fent bemutatott kutatás véleményem szerint hasznosítható eredményeket tud felmutatni
egyrészt a területfejlesztés és turizmus, a vidékfejlesztés és turizmus, de nem utolsó sorban az
európai uniós támogatások területi vetületei tekintetében is. Érdekes relációk megállapítására és
területi kérdéseire is választ kaphatunk, hiszen ha csak azt a klisét nézzük, hogy a turizmus
jelenléte biztosan fejlett településkategóriát is jelent, megdőlni látszik, legalábbis a Dél-Dunántúl
viszonylatában.
További fontos tanulságok vonhatóak le az olyan kimutatott anomáliák tekintetében,
miszerint a turisztikai kereslet és kínálat egyáltalán nem feltétlenül esik egybe a turisztikai
vonzerőkkel, vagy termékkel rendelkező települések legnagyobb részében, vagy a turisztikai
támogatások sok esetben például olyan településeken is jelen vannak, ahol nincs is turisztikai
vonzerő.
A kutatás további irányait egyértelműen a jelen fázisban kapott adatok és információk
további kvalitatív kiegészítő kutatásai jelentik, így a részletesebb és árnyaltabb relevanciák és
összefüggések vizsgálata pl. a települési fejlettségi index esetében (figyelembe véve a KSH által
megadott skálabeosztást is), vagy a turisztikai kereslet és kínálat esetében, ahol nemcsak a
jelenlétet, hanem a volumen által generált összefüggéseket (település nagy turisztikai vonzerőpotenciállal, település többfajta turisztikai vonzerővel, a turisztikai vonzerő értékbeosztása alapján
stb.) is lehetne vizsgálni. Ezen eredmények kimutatására a habilitációs tudományos összefoglaló
terjedelmi követelményei nem adtak lehetőséget, azonban a kutatás jelen fázisát lezárva, a további
irányokat mindenképpen ezek a minőségi kutatások fogják meghatározni.
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