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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK
A jelen értekezés kutatási területéül választott Kárpátalja megye egyike a
Közép-Kelet-Európában található Ukrajna 27 közigazgatási egységének.
Önmagában már a vizsgált megye megnevezése is meglehetősen ellentmondásos.
Ukránul Закарпаття (Zakarpattya), azaz „Kárpáton túli terület”, ami a megye angol
(Transcarpathia) és más idegenynyelvű megnevezésében is visszatükröződik.
Ugyanakkor magyarul a Zakarpattya egyáltalán nem ismert, helyette a Kárpátalját
használjuk. Ha a legnépszerűbb internetes böngészőn próbálunk rákeresni, a
Закарпаття (Zakarpattya) szó leütése mintegy 15 millió találatot eredményez, a
Kárpátalja elnevezés 5 milliót, a Transcharpathia mindössze 300 ezret1. A két
megnevezés közötti eltérést sajátos módon a terület földrajzi elhelyezkedésének
kétféle nézőpontból való meghatározása adja. Míg Kijevhez, az ország fővárosához,
képest a régió a Kárpátok túlsó oldalán terül el, addig Magyarország szempontjából,
a Kárpátok lábánál fekszik az évszázadokon át Szent István király országához
tartozott terület.
Kárpátalján kialakult hagyományai vannak a turizmusnak, ami elsősorban a
vidék természeti környezetének és erőforrásainak köszönhető. Még az OsztrákMagyar Monarchia fennállása alatt megkezdődött ezek hasznosítása, a XX. század
elején több ismert fürdő üzemelt már a mai Kárpátalja területén. A csehszlovák
fennhatóság éveiben a vidéki turizmus kedvelt célpontja volt a régió, a szovjet
időszakban pedig mindezek folytatásaként módszeres fejlesztések mentek végbe,
melyek elsősorban Kárpátalja gyógyturizmusát érintették. Nagy befogadóképességű
szanatóriumok épültek a feltárt ásványvízforrások bázisán. Ezek egész évben
kiegyenlített arányú belföldi turistaforgalmat biztosítottak az üdülőhelyek
vonzáskörzetében.
A szocializmus évtizedei alatt a Vasfüggönny határozta meg Kárpátalja
területi fejlődését, illetve turizmusát. Az infrastrukturális fejlesztések messze
elkerülték a határvidéket, kizárólag Moszkva felé irányultak. Kátpátalja határ menti
területei (amelyeken nem mellesleg a kárpátaljai magyarság zöme élt), szigorúan
zárt területnek minősültek, turista ide nemigen léphetett be. A Szovjetunió
széthullásával (1991) a helyzet megváltozott, de a sok évtizedes elszigeteltség
negatív hatásait máig sem sikerült teljesen felszámolni, főleg ami a nyugatról
érkező turisták alacsony számát illeti. Az 1998-as és a 2001-es árvíz a sok pusztítás
mellett némi javulást is hozott, ami elsősorban a vidék területi fejlődésének és
ismertségének növekedésében volt mérhető. Felerősödött a Magyarország felől
Kárpátaljára irányuló turistaforgalom, ami a falusi turizmus és az örökségturizmus
fejlődését vonta maga után.
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A Google keresőben 2012 júniusában végzett vizsgálat adatai alapján.
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A történelmi alapokon nyugvó kettősség több szinten is befolyásolja
Kárpátalja jelenét. A Kárpátok hegységrendszerével fizikailag, a történelmi múlt
által pedig szellemileg elszigetelt vidék igazi „kis ország az országon belül”, ezzel
együtt Ukrajna legnyugatibb fekvésű megyéjeként hagyományosan Európa kapuja
is egyben. A régió határmentiségéből adódóan potenciális lehetőség kínálkozik a
nemzetközi gazdasági és infrastrukturális fejlesztésekre, melyek között,
véleményem szerint, kiemelt szerep jut a turizmus ágazatának is. Ezt számos, a
megyében megfigyelhető pozitív tendencia is alátámasztja, ugyanakkor legalább
ugyanannyi negatív tényező kérdőjelezi meg. A Kárpátalja megyére jellemző
kettősséget erősíti az a tény, hogy a kedvező földrajzi fekvés ellenére a megye
gazdasági jelentősége regionális összevetésben igencsak elenyésző. A
rendszerváltást követően az ipari és mezőgazdasági termelés leépülése olyan
kedvezőtlen irányú társadalmi-gazdasági folyamatok kiindulópontja lett, amelyek
tovább erősítették a megye hátrányányos helyzetét az ország fejlettebb régióihoz
képest. A lakosság átlagkeresetét és iskolázottságát tekintve Kárpátalja napjainkban
a középmezőny végén foglal helyet, a közszolgálati infastruktúra kiépültsége terén
pedig szinte az utolsó helyen áll Ukrajnában.
Ilyen közegben a turizmus fejlődése meglehetősen kiszámíthatatlan pályán
mozog. Egyfelől jelentős turisztikai beruházások valósulnak meg, bővül a
turisztikai szálláshelyek kínálata, növekszik a régió fogadóképessége. Másfelől
azonban a fejlesztések jellemzően nem tudatos koncepció alapján mennek végbe, az
állami szerepvállalás mértéke alacsony a turizmus fejlesztésében, a
turizmusfejlesztés és a területfejlesztés közötti kölcsönhatás többnyire nem valósul
meg maradéktalanul.
Mindezek ellenére, nekem, aki Kárpátalján születtem és élek, illetve az
Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda vezetőjeként a turizmus és a területfejlesztés
ágazatában dolgozom több mint 10 éve, meggyőződésem, hogy van Kárpátalja
turizmusának jövője. Ezt megalapozandó a független Ukrajna fennállása óta eltelt
20 év turizmus- és területfejlesztési folyamatait tárom fel.
A tudományos értekezés legfőbb célja a turizmus természeti, társadalmi,
gazdasági és infrastrukturális környezetének elemzése Kárpátalján, ezáltal a
turizmus és a területi fejlődés kölcsönhatásainak megvilágítása.
Ennek megfelelően a kutatás az alább felsorolt részcélok megvalósításán
alapszik:
- a természeti, társadalmi, gazdasági, infrastrukturális szféra és a vonatkozó
turisztikai attrakciók és trendek elemzése Kárpátalján, melynek fontos részét képezi
a fejlődési tendenciák bemutatása és az esetleges hiányosságok feltárása;
- Kárpátalja turisztikai magterületeinek lehatárolása és a térségi
turizmusfejlesztés lehetőségeinek feltérképezése;
- a területfejlesztési politika elemzése;
- a turizmuspolitika elemzése;
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- a turizmus szerepének vizsgálata és értékelése az átfogó területfejlesztési
tervekben;
- az állami szerepvállalás eszközeinek és eredményeinek értékelése a
turizmusban és a területfejlesztésben;
- a turizmus területfejlesztésre gyakorolt hatásának elemzése Kárpátalján, az
elvégzett elemzések, az elérhető szakirodalmi források, a hivatalos statisztikai
adatok, az elvégzett mélyinterjúk eredményeinek összesítése alapján;
- a turizmus- és területfejlesztés lehetőségeinek elemzése, különös
tekintettel a határ menti együttműködés fejlesztésére, a külső (pályázati) források
bevonására, a turisztikai desztináció menedzsment elméletének a kárpátaljai
viszonyokhoz való adaptálására;
- a kutatási eredmények összegzése, Kárpátalja turizmus- és területfejlesztési
prioritásainak és irányvonalainak kijelölése.
2. KUTATÁSI MÓDSZEREK
A kitűzött célok elérése Kárpátalja természeti, társadalmi, gazdasági és
infrastrukturális szférájának komplex vizsgálatát követelte meg. Ennek
elvégzéséhez a továbbiakban részletesen ismertetett tetraéder-modellt vettem alapul,
középpontba állítva a turizmus és a területfejlesztés aktuális vonatkozásait. A
helyzetfelmérésen túl az értekezésben kiemelt szerep jutott a régióban jelentkező
turizmus- és területfejlesztési folyamatok felkutatásának és értékelésének.
Primer kutatás
A tudományos értekezés megszületésének kiindulópontjául a Kárpátaljához
kötődő területfejlesztéssel kapcsolatos szakmai tevékenységem szolgált, melynek
nagy része az Európai Unió határ menti együttműködési programjaihoz és azok
megvalósításához kötődik. Kárpátalja vonatkozásában hamar kirajzolódott
számomra a turizmus fejlesztésének központi szerepe a régió gazdasági
felemelkedésében. Ennek megfelelően olyan projektek résztvevője, kidolgozója
vagy megvalósítója voltam adott esetben, amelyek fő prioritása Kárpátalja
turizmusának fejlesztése volt a kisebb vagy nagyobb részterületeken. Az évek során
a konkrét fejlesztési területek és célok lehatárolásában mind döntőbb szerepet
játszott a turizmus kompleksz, területi fejlődést (is) generáló fejlesztésének
szükségessége (pl. kerékpárutak építése). Ezért az értekezés elsődleges forrásául a
gyakorlatban szerzett primer tapasztalatok szolgáltak. Ezeket felhasználva
igyekeztem rávilágítani a vizsgált területen zajló pozitív vagy negatív irányú
turizmus- és területfejlesztési folyamatok menetére.
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Terepbejárások
A kutatás fontos részét képezték a terepbejárások, amelyek olyan személyes
és közvetlen tapasztalatok gyűjtését tették lehetővé, melyek feldolgozásásával még
inkább sikerült a tényeken alapuló következtetéseket levonni. A terepbejárások
során turisztikai szempontból frekventált településeket látogattam meg, ahol
megismerkedtem a turisztikai attrakciókkal, szálláshelyekkel, azok típusaival, és
felmértem a turizmushoz köthető terület- és településfejlesztési eredményeket, vagy
azok hiányát.
Interjúkészítés
Mivel megletősen kevés feldolgozandó adat állt rendelkezésemre, főleg ami
a területfejlesztési vonatkozásokat illeti, ezért mélyinterjúk formájában igyekeztem
összesíteni a turizmus és területfejlesztés kölcsönhatásának aktuális állapotára
vonatkozó következtetéseket a vizsgált régióban. A mélyinterjúk alanyai ismert
turizmussal, közvetve vagy közvetlenül területfejlesztéssel foglalkozó kárpátaljai
szakemberek voltak.
Szekunder kutatás
Szakirodalmi források áttekintése
A szakirodalom áttekintésekor kiderült, hogy kevés Kárpátaljára vonatkozó
forrás van. Ezek nagyobb része a turisztikai erőforrások feltérképezésén és
bemutatásán alapszik. Területfejlesztési, illetve vidékfejlesztési aspektusban kevés
szakember foglalkozott érdemben a régió kutatásával.
A kutatási téma komlexitásából adódóan a feldolgozott szakirodalmat a
tematikus sokszínűség jellemezte. A téma földrajzi beágyazottságát meghatározóan
a társadalomföldrajzi, a térszerkezeti, a turizmusföldrajzi kutatások elméleti kereteit
felvázoló tanulmányok nyújtották. Egyrészt szükség volt a térségi turizmuskutatás
elméleti kérdéseinek áttekintésére, melyben meghatározó szerepe volt a turizmus és
a terület- illetve a vidékfejlesztés kapcsolatának, másrészt pedig a térségi tervezés
és turizmustervezés elméleti és módszertani alapjainak vizsgálatára. A téma
szakmai hátteréül az idegenforgalmi szaksajtó (magyarországi és külföldi)
feldolgozása szolgált, ami rávilágított a turizmus fejlődésének jellemzőire. A
Kárpátalja turizmusára vonatkozó aktuális információkat a napi sajtó vonatkozó
híreinek összegyűjtése, rendszerezése biztosította. A kutatás fontos részét képezte a
központi és regionális fejlesztési stratégiák elemzése.
Jogszabályi háttér áttekintése
A jogszabályi háttér elemzését több szinten is nehezítették bizonyos
tényezők, nevezetesen:
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- számos, a kutatási témát érintő, jogszabály még a független Ukrajna
megalakulása előtt (1991), a szovjet érában keletkezett,
- a turizmus- és területfejlesztés jogi szabályozásának szétdaraboltsága,
- a jogszabályok gyakori módosítása.
Nemcsak a jogszabályok fordítására, hanem sokszor háttérinformációk
felkutatására, külön értelmezés elvégzésére is szükségem volt.
Statisztikai adatok feldolgozása
Nagy gondot okozott a turizmusra vonatkozó hivatalos statisztikai adatok
csekély száma, esetenként értelmezhetetlensége, ellentmondásossága. A kutatás
javarészt 1991-2011-es adatokon alapszik. Sok meghatározó jelentőségű szegmens
tekintetében, például turistaforgalom, falusi turizmus stb. egyáltalán nem álltak
rendelkezésre hivatalos statisztikai adatok.
Internetes források áttekintése
A turizmus kínálatáról, szolgáltatásairól és szolgáltatóiról, attrakcióiról,
infrastruktúrájáról és minőségi változásairól Kárpátalján részben az internetről,
honlapokról nyertem információkat. Ez számos esetben járult hozzá a hiányos
statisztikai adatok kiegészítéséhez.
A kutatás során az egyes információk, illetve eredmények szemléletesebbé
tételének céljából grafikonokat, diagramokat, térképeket és táblázatokat
alkalmaztam. Nagy hangsúlyt fordítottam arra, hogy a fejlődési tendenciákat a
dinamikus hatás érdekében esetenként külön időintervallumokra vonatkozó
térképsorozatok segítségével érzékeltessem. Ennek megfelelően három időszakra
bontva vizsgálódtam: az 1991-es, a 2001-es és a 2012-es állapotok bemutatása. Az
értekezésben közreadott térképeken az általam kidolgozott turisztikai térségek
szerinti felbontást alkalmaztam. Tehát a hagyományos 13 kárpátaljai járás helyett 6
turisztikai térségre osztottam fel a megye területét: Beregvidék, Felső-Tisza vidék,
Munkács és környéke, Ugocsa, Ungvár és környéke, Verhovina.
A dolgozatban javarészt saját szerkesztésű ábraanyagot használtam. Az
összehasonlító elemzések elvégzéséhez a korábbi kutatásaimban kidolgozott
térképeket, diagramokat és táblázatokat is felhasználtam. Az idegenynyelvű
forrásokat önállóan dolgoztam fel az értekezlet elkészítéséhez.
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3. A VIZSGÁLT EREDMÉNEK ÖSSZEGZÉSE
Dolgozatomban a természeti és társadalmi erőforrások szerepét vizsgáltam
Kárpátalja turizmusfejlesztésében, és ezek hatását a területfejlesztésre.
Eredményeimet a kitűzött célok rendszerében az alábbiakban foglalnám össze.
Mindenekelőtt szükségem volt a turizmuskutatás földrajzi alapjainak
megvilágítására, amihez elsősorban Aubert A. (2007), Szabó G. (1991), Lengyel
M. (2004), Probáld F. (1999) kutatásai és megfogalmazásai szolgáltak alapul.
Kárpátalja turizmusának elemzésében olyan kutatók és szakemberek vonatkozó
kutatási eredményeit használtam fel, mint Fegyir S. (2001), Marcsenko O. (2008),
Berghauer S. (2012), Hanusz Á. (2010).
A

TERMÉSZETI, TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, INFRASTRUKTURÁLIS SZFÉRA ÉS A
VONATKOZÓ TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK ÉS TRENDEK ELEMZÉSE KÁRPÁTALJÁN

Természeti szféra
A természeti erőforrások meghatározó szerepe Kárpátalja turizmusában
vitathatatlan. Fokozottan igaz ez a régió hegyvidéki területeire, ahol a hegyek,
erdők, folyók, tavak, természetvédelmi területek, ásványvízforrások nemcsak a
turisztikai termékek megalapozói mint vonzerők, hanem a turizmusfejlesztés
legfontosabb feltételei is (bakancsos turizmus, gyógyturizmus, síturizmus).
Kárpátalja síkvidéki tájain a természeti erőforrások szerepe a turizmusban kisebb,
de nem elhanyagolható (termálvizek, állóvizek, a nagyobb folyók – Tisza, Borzsa,
Latorca – alföldi szakaszai).
1. táblázat. Gyógyüdülési létesítmények Kárpátalján
Megnevezés
Szanatórium
Profilaktikus
szanatórium
Gyógypanzió
Üdülőpanzió
Gyógyüdülő övezeti
rendelőintézet
Gyermekgyógyüdülő
Üdülő
Összesen
Férőhelyek száma

20042005
16

20052006
20

20062007
22

20072008
20

20082009
20

20092010
19

20102011
20

8

8

6

7

7

7

7

-

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
2

1
2

-

1

1

1

2

3

3

44
68
6 256

39
69
6 124

37
69
6 372

30
61
6 118

28
60
6 078

29
62
6 614

27
60
6 593
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Összesen
Forgalom összesen
(ezer fő)

75,0

73,5

78,4

92,0

76,4

82,2

80,5

Forrás: KÁRPÁTALJA – SZANATÓRIUMOK ÉS TURIZMUS; Szerkesztette: TARPAI J.

Összességében véve a régió az év minden szakában képes természeti
erőforrásokon alapuló turisztikai attrakcióval szolgálni. Ilyen szempontból
kiemelkedő jelentőséggel bírnak a gyógyüdülési létesítmények (1. táblázat),
melyek a gyógyturizmus bázisául szolgáló alábbi gyógyüdülő övezetekben
működnek: Beregszentmiklós (Csinagyijevo, Munkácsi járás), Galambos
(Holubine, Szolyvai járás), Polena (Polyana, Szolyvai járás), Saján (Huszti járás),
Vízköz (Szojmi, Ökörmezői járás), Tiszaborkút (Kvaszi, Rahói járás) (1. ábra).
Kárpátalja gyógyturizmusában meghatározó szerepük van a szanatóriumoknak,
melyek mennyiségüket tekintve a megyében található gyógyüdülési létesítmények
csupán 33,33%-át teszik ki, ugyanakkor rájuk esik a férőhelyek 63,96%-a, az
eltöltött vendégéjszakák 88,7%-a, a forgalom 65,4%-a.

1. ábra. Kárpátalja gyógyüdülő övezetei, 2012
Forrás: HTTP://WWW.KARPATALJATURIZMUS.INFO; Szerkesztette: TARPAI J.

10
A gyógyulni vágyók túlnyomó többsége a belföldi turisták köréből kerül ki,
alacsony a létesítmények külföldi ismertsége, főleg Nyugat-Európában. Ezzel is
magyarázható, hogy a 2010-2011-es évadban 80,5 ezer vendégből csak 3797 (!)
volt külföldi, többségük a volt szovjet tagköztársaságok területéről érkezett. A
kárpátaljai gyógyüdülési intézmények többsége egyelőre nem felel meg az
egészségturisztikai világtrend által diktált új kihívásoknak. A múlt század közepén
kiépült szanatóriumok és gyógyüdülők nyugat-európai piacra való nyitásának egyik
előfeltétele tehát az, hogy Kárpátalja gyógyturizmusa az egyészségturizmus
irányába fejlődjön, több welness-szolgáltatást legyen képes nyújtani.
Mindezek ellenére sok a természeti erőforrásokban rejlő kiaknázatlan
lehetőség: egyáltalán nincsenek Kárpátalján kalandparkok, tanösvények,
perspektivikus lenne a sűrű folyóhálózat nagyobb arányú turisztikai hasznosítása
(például vadvízi evezés terén), a karsztbarlangok megnyitása a látogatók előtt, a
vadászturizmus fejlesztése, a kerékpáros turizmus feltételeinek gyorsabb ütemű
megteremtése, a welness-, SPA-, illetve termálturizmus fejlesztése.
Felerősödőben van a megye egész területén a természeti környezet
állapotromlásának negatív tendenciája, ami leginkább az erdőirtások
következtében fellépő talajerózió, a talaj- illetve felszíni vizek szennyezésében és a
kezeletlen hulladék mennyiségének növekedésében nyilvánul meg.
Társadalmi szféra
A társadalmi szféra elemzése rámutat Kárpátalja gyenge pontjaira
(hátrányos helyzetű elmaradott térségek nagy száma, erős kifelé irányuló migráció,
magas munkanélküliség), ugyanakkor alátámasztja olyan meghatározó turisztikai
vonzerők létezését, mint a multikulturalitás, gazdag néprajzi, vallási
hagyományok, változatos gasztronómia, jelentős épített örökség. Utóbbi területi
megoszlását a 2. ábra szemlélteti.
Ezek szoros kapcsolatban állnak a turizmussal, megalapozzák, többek
között, a falusi turizmus, az örökségturizmus, a fesztiválturizmus fejlődését, a
természeti értékekkel karöltve színesítik a vidék turisztikai vonzerejét. Ugyan
falusi turizmus önálló turisztikai termékké fejlődése egyelőre várat magára, az
épített örökség megőrzésére nem irányul kellő figyelem, a borászati hagyományok
felélesztését nehezíti a gazdasági-jogszabályi környezet, mindezek ellenére
azonban folyamatosan növekszik a társadalmi erőforrások turisztikai hasznosítása.
Érzékletesen reprezentálja ezt az ezekre épülő turisztikai kínálat, illetve a konkrét
turisztikai
termékek
számának
folyamatos
bővülése
(gasztronómiai
turistaútvonalak, kóstoló termek (bor, sajt, lekvár), fesztiválok (művészeti,
gasztronómiai és egyéb) (3. ábra), a kulturális örökség objektumainak száma
(közel száz múzeum, kisebb tárlat, tájház).
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2. ábra. Az épített örökség objektumainak területi megoszlása Kárpátalján, 2012
Forrás: HTTP://WWW.KARPATALJATURIZMUS.INFO; Szerkesztette: TARPAI J.

A turizmusban rejlő lehetőségek felismerésével Kárpátalján évről-évre nő a
lakosságban a vendégforgalomban való érdekeltség, illetve kialakulóban van a
vendégfogadó tudat. A legnagyobb problémát szinte minden esetben az anyagi
források hiánya jelenti, de komoly akadályozó tényező a turisztikai szakképzettség
hiánya is, valamint az idegennyelv-tudás alacsony szintje. Ezért a hatékony
turisztikai humánerőforrás képzés jelenti a helyi turizmusfejlesztés egyik
alappillérét. Turisztikai képzés jelenleg több helyen is folyik a megyében: az
Ungvári Nemzeti Egyetemen, a Kárpátaljai Állami Egyetemen, a Munkácsi Állami
Főiskolán. Kevés viszont az olyan szakiskola és szakközépiskola, ahol turisztikai
jellegű oktatás folyik.
Gazdasági szféra
Kárpátalja gazdasági mutatói alapján a megye szerény részvételt képvisel
Ukrajna gazdaságában, az ország egyik legelmaradottabb régiójának számít. Ipari
termelése országos viszonylatban elenyésző, a 27 területi egységből a 24. helyen
áll a területi kiterjedés, 17. a jelenlévő népesség száma alapján, a 22. helyen a havi
átlagkereset terén, 25. a bruttó mezőgazdasági termelés alapján, 26. az egy főre
jutó GDP terén. A megye ipari termelésében a feldolgozó iparnak van a
legnagyobb jelentősége. Ezen belül is kiemelkedik a gépgyártás, a vegyipar, az
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élelmiszer-, a könnyű- és a fafeldolgozó ipar. Jelentős szerepet játszik továbbá a
megye gazdaságában a kereskedelem, a mezőgazdaság és a közlekedés.

3. ábra. Fesztiválok Kárpátalján, 2012
Forrás: HTTP://WWW.KARPATALJATURIZMUS.INFO; Szerkesztette: TARPAI J.

Kárpátalja mezőgazdaságában az állattenyésztés dominál (52,9%). A megye
mezőgazdasági területeinek aránya 36,9%, talaja közepes ásványi anyag
tartalommal rendelkező, humuszban szegény savas talaj. A mezőgazdasági
területek 44,2%-a szántóföld, ami Ukrajna összes szántóföldjeinek csupán 0,6%-át
képezi. A bruttó mezőgazdasági termék szerkezetében a lakosság gazdaságai
96,1%-os, míg a mezőgazdasági vállalatok 3,9%-os részesedéssel rendelkeztek
2011-ben. A legtöbb szántófölddel a síkvidéki térségek (Munkácsi, Beregvidéki,
Ugocsai, Ungvári) rendelkeznek. A hegyvidéki területeken kevés a megművelhető
mezőgazdasági terület (a legkevesebb szántóföld a Máramarosban van),
ugyanakkor jelentős a legelők és kaszálók száma.
Napjainkban újból fellendülőben van a szőlőtermesztés Kárpátalja
hagyományos bortermelő vidékein. Újratelepítik a régi szőlőültetvényeket, újakat
telepítenek. 2011-ben 4,1 ezer hektárnyi területen termesztettek szőlőt, amelyről
207,7 ezer tonna termést takarítottak be. A tervek szerint a szőlőültetvények
területét 2015-re nyolcezer hektárra bővítik.
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A legtöbb turizmussal kapcsolatos befektetés a szanatóriumok és a hotelek
építésére, felújítására irányul. A kárpátaljai turisztikai befektetésekre jellemző,
hogy túlnyomó többségben „hazai” tőkéből származnak, elsősorban az iparosodott
keleti és központi régiókból. A külföldi tőkebefektetések kevésbé jellemzőek. Ez
több okkal is magyarázható: a régió ismeretlensége nyugaton, a nagy arányú
korrupció, a túlzott bürokrácia, a bizonytalanság (elsősorban az adópolitika, a
törvénykezés terén).
Infrastrukturális szféra
Különválasztva (általános és turisztikai) elemeztem Kárpátalja
infrastrukturális erőforrásait. A legfontosabbak állapotát vizsgáltam – közlekedés,
közművek, kommunikációs hálózatok és szolgáltatások, kereskedelmi
szálláshelyek és vendéglátó egységek, falusi vendégházak, kempingek, tourinfo
irodák, a téli sportokhoz tartozó infrastruktúra. Kárpátalja határmentiségéből
adódóan célszerűnek tartottam külön elemezni a határátkelők infrastrukturális
helyzetét is.

4. ábra. Kárpátalja közlekedési rendszere
Forrás: HTTP://WWW.UZEZ.GOV.UA; Szerkesztette: TARPAI J.
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A megye viszonylag fejlett közlekedési rendszerrel bír (4. ábra). Nem vezet
ugyan rajta keresztül autópálya, viszont itt halad át az 5. számú páneurópai
közlekedési folyosó (Lisszabon-Trieszt-Ljubljana-Budapest-Kijev-Volgográd). Az
M3-as autópálya a tervek szerint 2013-ban eléri Vaját, 2014-re pedig
Vásárosnaményt. Ez minden bizonnal tovább élénkíti majd a nemzetközi személyés teherforgalmat a közös ukrán-magyar határtérségben.
Egy országos jelentőségű autóút vezet keresztül a megyén a Kijev-Csap
(132,9 km) főút. A megye közutain 1296 híd található, melyek 65%-a a múlt
században épült, ezért műszaki állapotuk szintén nem felel meg az egyre növekvő
közúti forgalom és terhelés igényeinek. Kárpátalja domborzati viszonyaiból adódó
különlegesség, hogy a megye közutainak közel 62%-a hegyvidéken, 55%-uk
folyók közvetlen közelében vezet. Az autóutak hálózatán 26 hágó található.
Összességében megállapítható, hogy a meglévő úthálózat lehetővé teszi a régión
belüli közlekedést, általánosságban azonban felújításra, javításra és korszerűsítésre
szorul.
Kárpátalja vasúthálózatában a legfontosabb szerepet a szovjet érában
lefektetett, illetve átalakított széles nyomtávú vasúti sínek játsszák. A megyében
található vasútvonalak hossza: 606,4 km. Főbb vasúti csomópontok: Csap,
Munkács, Bátyú, Ungvár, amelyeken helyi vasútvonalak haladnak át (CsapUngvár-Uzsok-Lemberg, Csap-Aknaszlatina). Főbb vasútvonalak: Volóc-SzolyvaBátyú-Csap; Sjanki-Stavne-Perecseny-Ungvár-Csap. Fennmaradtak a megye
területén az Osztrák-Magyar Monarchia korabeli normál nyomtávú és keskeny
nyomtávú vasúti pályák egyes szakaszai is, de ezek működése visszaszorulóban
van. A megye egyetlen működő repülőtere Ungváron található (4 „G” kategória).
Naponta 1500 utas ellátására alkalmas. A szomszédos országokkal (Magyarország,
Románia, Szlovákia, Lengyelország) való határon számos határátkelőhely és
ellenőrző pont működik, ezek közül vannak olyanok, amelyek csak vasúti
teherforgalmat bonyolítanak le. 15 olyan határátkelő van, ami a turistaforgalom
szempontjából is szerepet játszik.
2011-ben a kárpátaljai városok mindegyike, a városi jellegű települések
pedig több mint 68%-ka rendelkezett vízvezeték-hálózattal, ugyanakkor a
falvakban ez az arány csupán alig több, mint 2% volt. Ennél is alacsonyabb
számadatokat közöl a statisztikai hivatal a szennyvíz-hálózat kiépültségét illetően.
A városok ebben a tekintetben szintén több, mint 68%-os kiépültséggel
rendelkeznek, viszont a városi jellegű települések már csak 57,89%-ában, a falvak
pedig alig 1,5%-ában (!) megoldott a szennyvízelvezetés kérdése. A problémát
tovább mélyíti, hogy a megyében található 21 szennyvíztisztító állomás 93%-a
felújításra, korszerűsítésre és kapacitásnövelésre szorul.
Megdöbbentő állapotok uralkodnak a hulladékkezelés terén is. A megye
területén évente több mint 350 ezer tonna szilárdhulladék keletkezik, ugyanakkor a
Kárpátalján található hulladéklerakók és hulladéktárolók többsége mára betelt.
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2010 végén 305 ilyen létesítményt tartottak számon, melyek összterülete eléri a
257,469 hektárt, mára több mint 4 millió tonna hulladék halmozódott fel bennük.
Ugyanakkor egyetlen egy hulladékfeldolgozó üzem sem működik Kárpátalján.

5. ábra. Falusi vendégházak Kárpátalján, 2012
Forrás: HTTP://WWW.KARPATALJATURIZMUS.INFO; Szerkesztette: TARPAI J.

Az általános infrastruktúra hiányosságaival szemben Kárpátalja viszonylag
fejlett turisztikai infrastruktúrával rendelkezik. Statisztikai szempontból nehezen
nyomon követhető a kereskedelmi szálláshelyek és vendéglátóipari létesítmények
tevékenysége, mert csak a jogi személyként működő vállalkozásora vonatkozóan
folyik hivatalos adatgyűjtés, a falusi vendégházak pedig egyáltalán nem
szerepelnek semmilyen hivatalos nyilvántartásban. Ezért saját tapasztalataimra,
helyismeretemre és az internetes forrásokra kellett támaszkodnom, amikor
megpróbáltam feltérképezni Kárpátalja fogadóképességét. Számításaim szerint
több mint 13 ezer férőhellyel rendelkezik a megye, de a hotelek, motelek falusi
vendégházsak száma folyamatosan nő. Utóbbiak esetében megállapítható, hogy az
elmúlt egy évtizedben bekövetkezett ugrásszerű növekedés eredményeképpen a
falusi turizmus kínálata mára gyakorlatilag egész Kárpátalja területét lefedi (5.
ábra). Tulajdonképpen csak a Máramarosi-havasok Técsői és Rahói járásban
elterülő gyéren lakott hegyvidéki területein nem biztosított a falusi turizmus
feltételrendszere, ami érthető is.
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6. ábra. A sífelvonók területi elhelyezkedése Kárpátalján, 2012
Forrás: HTTP://UZEZ.GOV.UA; Szerkesztette: TARPAI J.

Kárpátalja turisztikai infrastruktúrájának meghatározó elemei a korábban
már ismertetett gyógyüdülési létesítmények, illetve a téli sportokhoz kapcsolódó
infrastruktúra. A síturizmus az ágazat kiemelt jelentőségű szegmense, melynek
infrastrukturális kiépítése jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt két
évtizedben. Míg 1992-ben alig egy tucat helyen működött sífelvonó a megye
területén, addig 2001-re ez a szám mintegy a háromszorosára nőtt. 2004 és 2009
között a sífelvonók száma 67%-al nőtt, jelenleg több mint 70 működik (6. ábra).
Az elvégzett elemzés alapján megállapítható, hogy az infrastrukturális
szféra rendelkezik a legtöbb olyan hiányossággal, ami nemcsak a turizmus
fejlődésére gyakorol negatív hatást, hanem Kárpátalja egészének élhetőségére is.
Az általános infrastruktúrán belül a közlekedési infrastruktúra fejletlensége, a
hulladékgazdálkodás megoldatlan kérdése, a csatornázás, a vezetékes ivóvízellátás
kiépületlensége a turizmus fejlesztési lehetőségeit is determinálja, a turisztikai
szuprastruktúra viszonylagos fejlettségét is megkérdőjelezi. Véleményem szerint a
megye természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szférái közötti
torzulások és a negatív fejlődési tendenciák főként a gazdasági szféra
gyengeségeire vezethetők vissza, ami elsősorban az infrastrukturális szféra
adottságait befolyásolja kedvezőtlenül.
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KÁRPÁTALJA

TURISZTIKAI MAGTERÜLETEINEK LEHATÁROLÁSA ÉS A TÉRSÉGI
TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEINEK FELTÉRKÉPEZÉSE

Kárpátalja egységes turisztikai régiót alkot, viszont a különböző területek
turizmusában mutatkozó különbségek lehetővé teszik konkrét turisztikai térségek
lehatárolását, ami átláthatóbbá teszi a megye turizmusát, segíti a lehetséges
fejlesztési irányok feltérképezését, rávilágít a fejlődési törvényszerűségekre. Ennek
megfelelően hat turisztikai térségre osztottam fel Kárpátalját: Beregvidék, FelsőTisza vidék, Munkács és környéke, Ugocsa, Ungvár és környéke, Verhovina.
A konkrét turisztikai térségeken belül jól beazonosítható turisztikai
centrumokat (magterületeket) lehet elkülöníteni, amit az 7. ábra is szemléltet.
Ezeknek a turisztikailag frekventált területeknek az eloszlása nagyon egyenlőtlen,
a konkrét turisztikai attrakciókhoz kötődik (például Drahobrat sítelep, Szineviri-tó
a Felső-Tisza vidéken). A térségi turizmusfejlesztés lehetőségeit a különböző
turisztikai térségek természeti-társadalmi erőforrásai befolyásolják (2. táblázat).
Beregvidék turisztikai térség
A Beregvidék turisztikai térség a Beregszászi járás területére terjed ki. A
térségben fellendülőben van a turizmus, de területi megoszlása nagyon
egyenlőtlen. Az itt található települések csak mintegy 30%-a rendelkezik
valamilyen turisztikai termékkel, szolgáltatással. A térség fő turisztikai vonzerői a
termálvíz, a szőlő- és borkultúra, az épített örökség és a nemzetiségi összetétel. A
térség turizmusának jövöjére meghatározóak lesznek azok a nagyobb beruházások,
amelyek a kaszonyi termálfürdő kibővítésére, illetve egy beregszászi aquapark
megépítésére irányulnak, valamint az M3-as autópálya átlápése a határon
(Beregdaróc-Déda metszésponton).
Felső-Tisza vidék turisztikai térség
A Felső-Tisza vidék turisztikai térség a Rahói, Técsői és Huszti járások
területét foglalja magába. A vidék a síturizmus fellegvára Kárpátalján. A Rahói
járás területén 22 sífelvonó üzemel, ami azt jelenti, hogy a megye minden
harmadik felvonója itt található. A járás legfontosabb turistaközpontja a Drahobrát
sítelep. A Felső-Tisza vidék turizmusának kitörési pontja a síturizmus, a bakancsos
turizmus, kerékpáros turizmus, az extrém turizmus (rafting). Olyan fontos
természeti értékek találhatók a régióban, mint a Tisza forrása, a Fekete- és a FehérTisza összefolyása, a Hóvár (Hoverla) csúcs, az aknaszlatinai sóstavak, a
Nárciszok völgye. Az elmúlt években nagy turisztikai beruházások valósultak meg
Sajánban az ásványvízforrások bázisán, illetve Tiszaborkuton. Ezek
meghatározóak a térség turisztikai jövőképe szempontjából.
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Munkács és környéke turisztikai térség
A Munkács és környéke turisztikai térség a Munkácsi és Szolyvai járások
területére terjed ki. A térségben található Munkács kiemelt jelentőséggel bír, mint
a megye földrajzi központja, a legtöbb belföldről érkező turista fogadótelepülése.
Turisztikai vonzerejének meghatározó eleme az épített örökség (munkácsi vár,
Munkácsy Mihály emlékház, Fejér-ház, Csernek-hegyi bazilita kolostor, beregvári
Schönborn-vadászkastély, beregszentmiklósi-várkastély, Podheringi 1849-es
emlékmű, fatemplomok). A térségben eredményesen hasznosítják a természeti
erőforrásokat, melyek között első helyen az ásványvizek állnak. Ebben a régióban
található a legtöbb gyógyüdülési intézmény a megyében.
Ugocsa turisztikai térség
Az Ugocsa turisztikai térség a Nagyszőlősi járásban található. Ugocsa
Kárpátalja periférikus térségeihez tartozik, a turizmus szempontjából hasonló
adottságokkal rendelkezik, mint a Beregvidék. Ami kitörési pont lehet, az a
hagyományos mezőgazdaság, a szőlő- és bortermelés, a hagyományőrzés,
mindezekre építve pedig a falusi turizmus fejlesztése. Fontos szerepe van a Tisza
folyónak és a termálvízforrásoknak a térség turizmusában, ennek megfelelően a két
legnagyobb turisztikai beruházás a régióban a Teplica Szanatórium és a Vinnicski
üdülőövezet.

7. ábra. Kárpátalja turisztikai térségei
Forrás: TARPAI J. 2010.
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Ungvár és környéke turisztikai térség
Az Ungvár és környéke turisztikai térség Kárpátalja megye három
északnyugati járását, az Ungvári, Perecsenyi és Nagybereznai járásokat foglalja
magába. Az Ungvári járás Kárpátalja legfejlettebb térsége. Itt találhatóak a vasúti,
közúti és légi közlekedés csomópontjai. Ungvár, mint megyeszékhely, kiemelkedő
tranzitszerepet tölt be, meghatározó jelentőséggel bír Kárpátalja turizmusában.
Nemzetközi repülőtérrel rendelkezik, a megyében működő legtöbb nagyvállalat
székhelye, ezért kitűnő helyszíne az üzleti turizmusnak. Az Ung völgye, a lengyelukrán-szlovák hármashatár, talán a megye legérintetlenebb természeti területe, ami
sok turistát és befektetőt vonz. Az elmúlt években nagy beruházások valósultak
meg a termálvízforrások bázisán Alsószlatinán (Nyizsnye Szolotvino), illetve az
ásványvizekre épülve Turjavágás (Turja Pászika). Az egyik legnépszerűbb
síparadicsom is erre a vidékre települt (Kraszija), ahol a legtöbb felvonó található a
megyében.
Verhovina turisztikai térség
A Verhovina ruszin kifejezés, amely magyarul „hegyvidéket” jelent. A
Verhovina turisztikai térség a Volóci, Ökörmezői és Ilosvai járásokat foglalja
magába. A Verhovina turisztikai térség egyértelműen a természeti értékek
gazdagságával tűnik ki a többi térséggel való összehasonlításban. Építészeti
műemlékekben az alföldi területekhez viszonyítva szegényebb a térség, viszont
különösen szép, mesteri kidolgozású fatemplomok sokasága található az
Ökörmezői járásban (14), valamint a Volóci (6) és Ilosvai járások (4) területén is.
Az elmúlt években látványos turisztikai infrastruktúrafejlesztések valósultak meg a
Sipot-vízesés és a Szineviri-tó környezetében.
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Forrás: KÁRPÁTALJA – SZANATÓRIUMOK ÉS TURIZMUS;
HTTP://WWW.KARPATALJATURIZMUS.INFO; Szerkesztette: TARPAI J.

A TURIZMUS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS FEJLŐDÉSI TENDENCIÁI ORSZÁGOS ÉS
MEGYEI VISZONYLATBAN
A területfejlesztési- és turizmuspolitika elemzése
Az Ukrajnára jellemző erős centralizált hatalmi rendszer tartós
fennállásának következménye a területfejlesztési intézményrendszer fejletlensége,
az önkormányzatok által alapított regionális fejlesztési ügynökségek hiánya. A
független Ukrajna megszületésétől kezdve csaknem 10 évnek kellett eltelnie
ahhoz, hogy elinduljon a regionális politika alapjainak lefektetése. A különböző
törvények, rendeletek, stratégiák és koncepciók szintjén megfogalmazott főbb
célok a dinamikus és kiegyensúlyozott társadalmi-gazdasági fejlődést, a lakosság
életszínvonalának növekedését, a régiók erőforrásainak hatékonyabb hasznosításán
alapuló piaci átalakulás folyamatának elmélyülését, a vezetői döntések
hatékonyságának javulását, az állami szervek és a helyi önkormányzatok
munkájának tökéletesítését szolgálták.
A kitűzött célok megvalósítása azonban nem bizonyult egyszerű feladatnak.
A regionális politikai modellváltás elmaradása, a tudatos területfejlesztés
kezdetlegessége, az erős hatalmi centralizáció, a helyi döntéshozók önállótlansága,
a kedvezőtlen gazdasági helyzet és a szinte állandósult belpolitikai válság
visszavetik a regionális fejlesztési folyamatokat.
A formálódás ellentmondásokkal teli fázisai jellemzik az országos
turizmusirányítási rendszer fejlődését is, mely az ország függetlenné válása óta hat
központi szintű átszervezést élt meg. A turizmus jogi szabályozása is meglehetősen
széttagolt (szükség lenne egy egységes törvénykönyvbe rendezni a turizmust érintő
legfontosabb jogszabályokat), olykor hiányos (pl. a falusi turizmusról szóló
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törvény, a gyógyüdülő övezetek fejlesztését szolgáló egységes koncepció hiánya)
és ellentmondásos (az állami struktúrák közötti feladatmegosztás összemosódása).
A turizmus szerepének vizsgálata és értékelése az átfogó területfejlesztési
tervekben
A 2006-ban elfogadott országos területfejlesztési stratégia Ukrajna összes
régiója számára meghatározta a területfejlesztési prioritásokat. Kárpátalja
vonatkozásában a határ menti együttműködések, a határátkelők, a turisztikai és
üdülési-rekreációs szféra, a közúthálózat és logisztika fejlesztése, az árvízvédelmi
fejlesztések lettek megjelölve.
Az ország különböző területei különböző adottságokkal rendelkeznek,
melyek meghatározzák fejlődési lehetőségeiket. Míg az Ukrajna keleti részén
elterülő Donyeck-medence gazdaságának fő mozgatórugója a nehézipar, addig a
jelen tanulmány tárgyául szolgáló Kárpátalja megye adottságai sokkal inkább a
tercier szektor, például a turizmus fejlődésének kedveznek jobban. Ezért nem
véletlen, hogy a turizmus és az üdülési-rekreációs szféra fejlesztése is ott szerepel
a kiemelt feladatok között. De a megnevezett prioritások szinte mindegyike
közvetve vagy közvetlenül kötődik a turizmus ágazatához. Kárpátalja
területfejlesztési stratégiájában (2007) is hansúlyos szerepet kap a turizmus, mint
a megye gazdasági felzárkóztatásának fontos eszköze és külön turizmusfejlesztési
program is kidolgozásrsa került (2002, 2010). Ugyanakkor a stratégiai
dokumentumok áttanulmányozása, az ezekre vonatkozó teljesítési beszámolók és
költségvetési finanszírozási adatok elemzése alapján arra a következtetésre
jutottam, hogy ezek a fejlesztési dokumentumok központi előírásra születtek meg,
túlzottan deklaratív jellegűek, nem áll mögöttük megfelelő materiális és
inmateriális megvalósítási feltételrendszer. Az Ukrajnára sajnos tartósan jellemző
instabil gazdasági, társadalmi környezet akadályozza a területfejlesztési törekvések
megvalósítását, nagyon szűk keretek között mozog az életminőségjavító,
racionális, a környezeti szempontokat szem előtt tartó térhasználatot biztosító
beavatkozások lehetősége. Ez meghatározza a turizmusfejlesztés lehetőségeit is,
különösen Kárpátalján, ami Ukrajna egyik legelmaradottabb régiójának számít. A
turizmusfejlesztési programok sajátos vonása, hogy a bennük megfogalmazott
intézkedésekben és cselekvési tervekben összemosódik, vagy nincs kellőképpen
megvilágítva az állam és a magánszektor szerepvállalásának megoszlása..
Az állami szerepvállalás eszközeinek és eredményeinek értékelése a
turizmusban és a területfejlesztésben
A regionális politika irányelveinek, céljainak, feladatainak, módszertanának
kidolgozása csupán az egyik része a regionális politika megvalósulási
folyamatának. A másik részhez a monitoring, a megvalósulás értékelése tartozik,
de a legnagyobb szerepet benne mégis a finanszírozási mechanizmus játssza. Nem
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elég azonban megállapítani a regionális fejlesztésekre szánt költségvetési
ráfordítások arányát és összegét, a központi, illetve helyi szintű finanszírozás
megoszlását bennük, hanem valós forrásokat kell ezek mögé rendelni. A gazdasági
nehézségekkel küszködő Ukrajnában azonban éppen ez nem biztosított teljes
mértékben. A szűkös forrásokért folyó „harcban” a kevésbé tehetős régiók rendre
alulmaradnak, ami növeli a regionális különbségeket.
A turizmuspolitika megvalósítását illetően is hasonló a helyzet, az állami
szerepvállalás elsősorban a fejlesztési programok kidolgozására korlátozódik, a
konkrét fejlesztések finanszírozását már nem, vagy csak részben képes biztosítani.
A költségvetési ráfordításokból a költségvetési deficit függvényében rendre jóval
kevesebb jut ténylegesen a turizmus fejlesztésére, mint amennyi előzetesen be van
tervezve. Például a 2011-ben betervezett költségvetési összeg csupán alig több
mint 11%-a jutott a kitűzött célok megvalósítására Kárpátalján. Ennek
köszönhetően a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal Európai Integrációs,
Külgazdasági Kapcsolatok és Turizmus Főosztálya – a regionális turizmusirányító
szerv – alulfinanszírozottságának következtében a fejlesztési folyamatok
koordinálása és megvalósítása helyett többnyire csak konstatálja az egyes civil
tőkén alapuló beruházások megvalósulását és eredményeit.
Ezért véleményem szerint amíg a regionális és a központi költségvetés nem
rendel a fejlesztési elképzelések mellé lehívható valós anyagi eszközöket, addig
nincs esély a régió komlex terület- és turizmusfejlesztési célkitűzéseinek
megvalósítására. Ezt támasztja alá a 2012-es labdarúgó-EB kapcsán Kárpátalján
betervezett fejlesztések elmaradása is. A 2022-es téli olimpia megrendezési
jogának megpályázása potenciális esélyt teremt Kárpátalja területi fejlődésére,
amennyiben olyan szintű központi tőkemobilizáció valósul meg, mint a labdarúgóEB kapcsán volt megfigyelhető a rendezési helyszinek területfejlesztésében
(például Lemberg).
A turizmus- és területfejlesztés lehetőségeinek elemzése, különös
tekintettel a határ menti együttműködések fejlesztésére, a külső (pályázati)
források bevonására, a turisztikai desztináció menedzsment elméletének a
kárpátaljai viszonyokhoz való adaptálására
A regionális és országos anyagi erőforrásokon túl jelentős mértékben
járulhatnaknak hozzá a megye fejlődéséhez a külföldi tőkebefektetések, melyek
terén a megye országos viszonylatban is kedvező mutatókkal rendelkezik, valamint
az Európai Unió támogatási forrásai. Ez utóbbiak tekintetében Kárpátalja kedvező
helyzetben van, mivel 4 uniós tagállam szomszédja egyszerre, így a szomszédsági
határmenti fejlesztésekre irányuló programok fontos célterülete is egyben. A határ
menti együttműködés és az uniós támogatási formák elérhetősége a többek között a
turizmus fejlesztéséhez is felhasználható anyagi keretet, szakmai hátteret és
tapasztalatot biztosít, amennyiben képes Kárpátalján a turizmus ágazata élni a
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lehetőségekkel. A 2014-2020-as időszakra szóló új pályázati időszakban célszerű
lenne nem „soft” projektek kidolgozására és megvalósítására, hanem az
infrastrukturális fejlesztésekre koncentrálni. Gondolok itt elsősorban a
közszolgálati infrastruktúra hiányosságaira (hulladékkezelés, szennyvízhálózat),
melyek negatív hatással vannak a megye gazdaságának fejlődésére,
versenyképességére, Kárpátalja egészének élhetőségére.
A TDM szemlélet alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatából kiderül, hogy
az innovációként is felfogható turizmusirányítási rendszer alternatívaként
szolgálhat a kárpátaljai turizmus versenyképességének javítására a közös
marketing és az összehangolt tevékenységek segítségével.
A TURIZMUS TERÜLETFEJLESZTÉSRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK ELEMZÉSE
KÁRPÁTALJÁN
Optimális esetben a területfejlesztés a regionális társadalmi-gazdasági
erőforrások hasznosításán alapuló komplex intézkedések rendszere, melyek
megvalósításának eredményeképpen olyan társadalmi-gazdasági környezet jön
létre, ami megfelelő életminőséget biztosít az adott régióban élő emberek számára.
Ebben a megközelítésben a turizmusfejlesztés a területfejlesztés egyik eszköze, de
nem előfeltétele. Ezért van az, hogy az európai gyakorlat szerint nem
párhuzamosan a területfejlesztési politika mellett zajlik a turizmusfejlesztési
politika, hanem annak részét képezi. Ukrajnában nem teljes mértékben érvényesül
ez a gyakorlat. Az első országos turizmusfejlesztési program kidolgozása (2002)
jóval megelőzte az első országos területfejlesztési stratégia életbelépését (2006) és
azóta is megfigyelhető a turizmuspolitika erőltetett önállósulása a országos és
megyei szinten egyaránt.
Az ukrán regionális politika célja az országban tapasztalható társadalmigazdasági különbségek a különböző régiók erőforrásainak és adottságainak
komplex hasznosításán alapuló kiegyenlítése. Kárpátalja társadalmi-gazdasági
erőforrásai jelentős mértékben megalapozzák a turizmus fejlesztésének
célszerűségét. A logika azt diktálná, hogy ennek értelmében olyan intézkedések és
fejlesztések menjenek végbe, amelyek fejlődési alapot biztosítanak a turizmus
számára: infrastrukturális fejlesztések (közutak, csatornázás, hulladékkezelés),
célzott humán erőforrás fejlesztés stb. Elméletben, vagyis az átfogó
területfejlesztési tervekben ez így is van. A gyakorlat viszont egészen más. A
fejlesztések spontán módon, egymástól elszigetelten mennek végbe, nem áll
mögöttük átgondolt fejlesztési politika. Ez növeli a térhasználati torzulások
kialakulásának veszélyét, nem biztosítja kellőképpen a környezet
teherbíróképességének szem előtt tartását, illetve a különböző természeti
erőforrások gazdaságos és biztonságos kiaknázását egy-egy fejlesztés tervezésekor
és kivitelezésekor.
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Kárpátalja egyik legfontosabb turisztikai attrakciója a Szineviri-tó és a
Sipot-vízesés, melyekre alapozva komplex turisztikai infrastruktúra és
szolgáltatásrendszer épült ki. A főleg belföldi (Kijev, Kelet-Ukrajna) tőkén alapuló
beruházásoknak köszönhetően jelentősen nőtt az elmúlt évtizedben a
szolgáltatások minősége is, négy csillagos szállodák és éttermek épültek. Viszont
az átgondolatlan fejlesztések következtében a beépítettség folyamatos
növekedésével egyenes arányban csökken a térségben a természeti környezet
vonzereje. Még markánsabban nyilvánul ez meg a népszerű ásványvízforrások
környezetében, ahol a régi szovjet szanatóriumok területén egész rekreációs
kisvárosok épültek (például Polena, Saján). De sajnos ugyanaz a tendencia
érvényesül ezek tekintetében is: a közszolgálati infrastruktúra hiányos, a
beruházások területi koncentrációja eltúlzott, nem átgondolt, ami a turisztikai
vonzerőt jelentő természeti erőforrások elszennyezéséhez, kimerítéséhez vezethet.
A területrendezési tervek és a kidolgozott fejlesztési koncepciók hiánya jellemzi a
síközpontok fejlődését is. A sok esetben földspekulációkon alapuló beruházások az
értékes természeti területek csökkenéséhez vezetnek.
A megvalósuló turisztikai beruházások megtérülési esélyeit gyengíti, hogy
nem adottak a turizmusfejlesztés infrastrukturális feltételei a megye területének
nagyobb részén. Gondolok itt elsősorban a vonalas infrastruktúra hiányosságaira,
amelyek akadályozzák például egy-egy újonnan épült turisztikai komlekszum
jövedelmezőbb kihasználását, kínálatfejlesztését. Mindez meglátásom szerint azt
tükrözi, hogy Kárpátalján nem tudatos folyamatként, hanem eseti jellegűen zajlik a
terület- illetve turizmusfejlesztés.
Kitűnően példázza ezt az Ökörmezői járásban található Izki turisztikai
komplexum. A valóban színvonalas szolgáltatásokat (sífelvonó, síkölcsönzó, SPA,
helyi túrák, bioételek) kínáló létesítményhez vezető kb. öt kilométeres burkolat
nélküli mellékút még nyáron is nehezen járható. A komplexum helyi lakosokat
képzetlenségük miatt gyakorlatilag nem alkalmaz, miközben a munkanélküliség
aránya megyei viszonylatban a legmagasabbak között van a járásban.
Következésképpen az üdülőkomplexum létrehozása sem területfejlesztési
szempontból sem a humánerőforrás ellátottság szempontjából nem megalapozott.
Ezért a fejlesztés nem eredményezett közvetlen életminőségjavító hatásokat térségi
szinten a helyi lakosok számára.
A helyi lakosság kizárása a turisztikai fejlesztésekből és azok pozitív
hatásaiból a megye egész területére jellemző. A kárpátaljaiak profitálni
gyakorlatilag csak a földterületeik eladásából tudnak. Például a Saján környéki
magántulajdonban álló almáskerteket, a nagybereznai legelőket eladták és teljesen
felszámolták, helyükön turisztikai létesítmények épültek. Mindez a hagyományos
tájgazdálkodás alapjainak megváltozását vonja maga után, ami hosszú távon a
falusi gazdálkodók ellehetetlenüléséhez vezet. Nagyon kevés helyi lakos tud
bekapcsolódni a turisztikai életbe, legfeljebb a falusi turizmus jelent számukra
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jövedelemszerző lehetőséget, illetve a helyben begyűjthető (gomba, bogyók) vagy
megtermeszthető (gyümölcsök) és előállítható termékek feldolgozásából (lekvárok,
aszalványok, állati eredetű élelmiszerek) származó bevételek.
Ha a turizmus területfejlesztési hatásait szeretnénk elemezni a régióban,
akkor többnyire egymástól elszigetelt, lokális hatások bemutatására kell
szorítkoznunk, amit a jelen kutatás során készített mélyinterjúk is alátámasztanak.
Annak ellenére, hogy a turizmus ágazat fejlesztési lehetőségei megalapozottak
Kárpátalján, közös koncepció hiányában elaprózódnak a pozitív tendenciák és
egymástól elkülönült, önálló életet élnek. Egy-egy sikeres turisztikai vállalkozás,
kezdeményesés generál minőségi változásokat a területfejlesztésben is, de csak
lokális szinten. A turizmus fejlődésének erősen érzékelhető humán vonzata is van,
a fejlesztések sikere legtöbbször konkrét emberekhez kötődik. Egyértelműen
kirajzolódnak az állami szerepvállalás hiányának negatív hatásai. Nincsenek
turisztikai fejlesztésekre fordítható állami támogatások, pályázatok, ugyanakkor az
állami turisztikai beruházások elenyészőek, a legtöbb esetben nem valósul meg
együttműködés a turisztikai szolgáltatók és az állami szervek, önkormányzatok
között.
KÁRPÁTALJA TURIZMUS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI JÖVŐKÉPE
A turizmus- és területfejlesztés előfeltételeit Kárpátalján az alábbiakban
foglalhatjuk össze:
- az állami szerepvállalás növelése:
Kárpátalja fejlesztési irányvonalai és prioritásai mind regionális, mind
térségi szinten kidolgozásra kerültek az elmúlt egy évtizedben. A regionális
célprogramok alapján minden járás, városi önkormányzat megfogalmazta a maga
fejlesztési stratégiáit. Ezek tartalmazzák a turizmus kínálati elemeinek
fejlesztéséhez, a keresleti oldal igényének kielégítéséhez, a területfejlesztési
politika célkitűzéseinek megvalósításához szükséges rövid, közép és hosszú távú
fejlesztéseket. Ezért, véleményem szerint ezek újrafogalmazása helyett sokkal
inkább a megvalósítás mechanizmusaira kell fektetni a fő hangsúlyt. Állami
támogatási programok és pályázatok kidolgozására van szükség, amelyek lehetővé
teszik az ágazat kiegyensúlyozott fejlődését.
- komplex gazdaságfejlesztés:
Kárpátalja gazdasági felemelkedését nem lehet csupán a turizmus
fejlesztésére alapozni. Az ipar fejlesztése a lakosság életszínvonalának
emelkedését, továbbá fontos infrastrukturális fejlesztések megvalósítását
eredményezi. Kiemelten fontos a megye földrajzi elhelyezkedéséből származó
lehetséges gadasági előnyök kiaknázása, például szabad gazdasági övezetek
kialakításával.
- tudatos koncepció összehangolás:
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összeegyeztetésével és ezek következetes betartásával elkerülhető egy-egy terület
gazdasági lehetőségeinek ütközése a turisztikai, ökológiai fejlesztésekkel (lásd a
szőlőtermesztés és ezzel párhuzamosan a borturizmus újraélesztése, valamint a
falusi turizmus fejlesztése és az aranybányászat ujraindítása a Beregszászi
dombvidéken).
4. A KUTATÁS TOVÁBBI IRÁNYAI
A témakör további kutatásában az alábbi területek vizsgálatának
szükségességét lehet megjelölni:
- az Ukrajna függetlenné válásának időszakától napjainkig végbement
konkrét területi, illetve turisztikai fejlesztések térségekre lebontott vizsgálata,
megalapozottságuk, hasznosulásuk elemzése,
- a fejlesztési területek, térségek meghatározása, a jövőbeni támogatási
források célzott bevonásának elősegítésére,
- a 2011-ben bevezetett idegenforgalmi adó effektivitásának és lehetséges
turizmusfejlesztési hatásainak vizsgálata,
- a természeti-társadalmi erőforrások turisztikai hasznosításának
fellendítését szolgáló lehetőségek felkutatása (például turisztikai klaszterek
megalakítása).
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