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„…a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad
szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.”
SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ (1016)

1. BEVEZETÉS
A vendéglátás és ennek gyakori velejárójaként a szállásadás egyidejű folyamat lehet
az emberiség fejlődéstörténetével. A barlangját, sátrát, lakását, házát, kastélyát, várát,
lakhelyét, otthonát, országát átmenetileg elhagyó embernek legalább a hierarchia
legalsó szintjeit képező fiziológiai és biztonsági szükségletei kielégítéséhez
megfelelő fizikai- és a távollét időtartamának növekedésével többnyire együtt
jelentkező társas szükségletei kielégítéséhez nélkülözhetetlen – lehetőleg barátságos
– humán közegre is szüksége volt és van napjainkban is.
Az otthon átmeneti elhagyásának klasszikus indítékai a szükségletek
kielégítésével álltak összefüggésben. Ideértve az élelemszerzéstől a csere különböző
tárgyain és folyamatosan fejlődő változatain, valamint az egymást erősítő
kapcsolatok megteremtésén és ápolásán át a napjaink hivatásturizmusának számos
megjelenési formáját felölelő utazásokat. Az élményszerzési céllal történő útra
kelések ősi indítéka – a rokonok, barátok, ismerősök meglátogatása – a társadalmak
fejlődésével, a jövedelmek felhalmozásának és forrásaik távolléti fenntartásának
lehetőségeivel valamint az ezek bázisán igénybe vehető szabadidő növekedésével, a
helyváltoztatás gyorsaságának fejlődésével és biztonságának javulásával további
utazási motivációkkal bővült és bővül napjainkban is.
A szállásadás egyik lehetséges módja, ha a vendégnek felkínált átmeneti
otthon a szállásadó saját otthona. Ez a tisztán a vendégbarátságon és többnyire
kölcsönösségen alapuló befogadó magatartás a barát- és rokonlátogató turizmusban,
napjainkban is jelen van. A vérségi és/vagy érzelmi összetartozás kifejeződéseként,
az „ami az enyém az a tiéd is” felfogás és szándék testesült meg a szállás és ellátás
térítésmentes nyújtásában és így van ez ma is. Elég, ha a lakáson történő
vendégfogadás „érezd magad otthon” felhatalmazására gondolunk.
A szállásadás történhet a szállásadó otthonán kívüli, de a tulajdonát képező, vagy
döntési hatáskörébe tartozó – szállás nyújtására alkalmas – helyen is. Az ilyen,
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jellemzően érdekközösségen alapuló szállásadás során (például üdülő, tábor,
diákotthon) a tevékenység nyújtása fejében kért ellenérték a költségekhez való teljes
vagy részleges hozzájárulás fedezeteként, haszonszerzési cél nélkül került és kerül
ma is megállapításra.
A szállásadás legelterjedtebb módja a kifejezetten erre a célra létesített
egységekben, üzleti alapon, hivatásszerűen folytatott tevékenység. A szállásadás,
mint szolgáltatás áruvá válása, a vendég és a vendéglátó szerepkörének üzletféltartalommal való kiegészülése állandósuló versenyhelyzetet idézett elő, ami a
szállásadás tárgyi és személyi feltételeinek változatosságát eredményezte, ideértve a
szállodák megjelenését a térítés fejében és haszonszerzési céllal létrehozott
szálláshely-szolgáltató egységek kínálatában.
Tekintettel arra, hogy szálláshoz jutni a szállodán kívül sokféle egységben
lehet, felmerül a kérdés, hogy hol van, vagy lehet kereslete ezek egyikének, a
szállodának?
Lényeges, hogy a kereslet tervezhető egyenletességgel jelentkezzen,
tekintettel a forgalomtól függetlenül jelentkező költségekre és a termék
raktározhatatlanságára. Lényeges, hogy a kereslet mennyisége és összetétele mérhető
legyen, mérete pedig akkora, hogy érdemes legyen vele foglalkozni. Kiemelten
lényeges szempont, hogy tartós legyen a kereslet, hiszen a beruházásba befektetett
tőkének meg kell térülnie. Ennek érdekében a terméknek eladhatónak kell lennie.
Lényeges tehát, hogy a kínálat alkalmas legyen az otthon elhagyásával
összefüggésben biztosan felmerülő szükségletek kielégítésére. Lényeges, hogy a
szükségletek kielégítése végett létrehozott termékelemek minősége egyenként és
egészet alkotva is összhangban legyen a kereslet igényével és fizetőképességével, a
kívánt hatás, nevezetesen a fizetési hajlandóság elérése érdekében. Kiemelten
lényeges szempont a telepítési hely, vagyis a térnek az a – szűkebb és tágabb
kiterjedésben egyaránt értelmezhető, sőt értelmezendő – része, ahol a szálloda
található.
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2. SZAKIRODALMI ELŐZMÉNYEK
A fejezet célja, hogy a turizmus tudományos kutatási eredményeinek témafüggő
feldolgozásával rávilágítson a szálláshely-szolgáltatásnak a turizmus rendszerében
elfoglalt kiemelt helyére és nélkülözhetetlen szerepére.
2.1. A szálláshely-szolgáltatás a turizmus rendszerében
A turizmust korunk jelenségének minősítő megállapítás több, turizmuselmélettel
foglalkozó munkában (TAMÁS GY. – MUNDRUCZÓNÉ GY. 1981; WILLIAMS, S. 1998;
MICHALKÓ G. 2005; CRUZ, Z. L. 2006) megjelenik. Ennek oka a turizmus
interdiszciplináris jellegével (PRZECLAWSKI, K. 1993; PUCZKÓ L. 1999; AUBERT A.
2006) magyarázható, hiszen sokszínű vizsgálati témahalmazt kínál, ami a jelenség
természeti, társadalmi, gazdasági, politikai és technológiai összefüggéseivel
(LENGYEL M. 1992; PUCZKÓ L. – RÁTZ T. 1998; RITCHIE, J. R. B. – CROUCH, G. I.
2003; MICHALKÓ G. 2007), valamint az érintett részterületek többségének
meglehetősen gyors fejlődésével, de legalábbis változásával magában hordozza az
elméleteknek a gyakorlatba történő viszonylag gyors adaptálási- és az így szerzett
tapasztalatok további kutatásokban való hasznosítási lehetőségét. A turizmusnak ez
az összetettsége teszi lehetővé, hogy részelemeként egy olyan – kifejezetten
gyakorlatorientált – tevékenység, mint a szállásadás, tudományos indíttatású
vizsgálódás tárgya lehessen.
A

turizmus

fogalmi

meghatározásának

és

értelmezésének

fejlődéstörténetében a szállásadás közvetett módon jelent meg a XX. század elején,
amikor a kutatók már nemcsak a keresletet képviselő idegenek, utasok oldaláról
közelítették meg a definícióalkotást. FELLNER F. (In.: MICHALKÓ G. 2007)
meghatározásában megjelenik az otthon elhagyásának ideiglenessége, összhangban a
másoktól kapott szállás átmeneti jellegével. SCHRATTENHOFFEN (In.: MICHALKÓ G.
2007) a definíciójában a tér egy lehatárolható részébe „odaözönlő” idegenek
megjelenésével szükségszerűvé váló gazdasági folyamatokat említ, ami megerősíti az
adott térbeli egységbe érkezők számának és/vagy tartózkodási időtartamának
növekedése és a szállásadás üzleti tevékenységgé válása közötti ok-okozati
összefüggést. MATHIOT (In.: MICHALKÓ G. 2007) meghatározása közvetlenül utal a
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tevékenység

szolgáltatás-jellegére,

kiemelve

annak

személyes

összetevőjét,

összhangban azzal, hogy a szállásadás során tárgyiasult termék nem cserél gazdát, és
az otthontól távol töltött idő kellemessé tételén fáradozók a munkájukat végzik.
HUNZIKER, W. – KRAPF, K. (In.: MICHALKÓ G. 2007) definíciója szintetizáló
jellegű, amennyiben az állandó lakhely megváltozTatása és a megélhetés céljából
megvalósuló utazások kivételével minden más utazást turizmusnak minősít,
összhangban azzal, hogy a jellemzően tartós időtöltéssel és életvitelszerű
tartózkodással együtt járó ágy-, lakás-, vagy házbérlet nem tartozik a turisztikai
célból történő szállásadás fogalomkörébe, ami a későbbiekben kerül részletezésre.
A gyakran citált HÁGAI NYILATKOZAT (1989) szerint „A turizmus magában
foglalja a személyek lakó- és munkahelyen kívüli minden szabad helyváltoztatását,
valamint az azokból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat”
(LENGYEL M. 1992:25). A helyi lakosok és az általuk önzetlenül és szívesen látott,
alkalomszerűen

és

átmenetileg

befogadott

személyek

körén

kívül

állók

szükségleteinek kielégítése céljából történő szállásadás – okkal feltételezve, hogy
racionálisan gondolkozó és cselekvő személyek és/vagy szervezetek foglalkoznak
vele – egyértelműen üzleti alapon történik. Abból a népi bölcsességből kiindulva,
miszerint amerre az emberek járnak ott út lesz, a Hágai Nyilatkozat definíciója
megerősíti azt az ésszerű feltételezést, hogy bárki által igénybe vehető
szálláshelyekre ott lesz szükség, ahol az oda érkező embereknek több mint egy
napnyi elfoglaltságuk akad. Ez az elfoglaltság, aminek a gyakorlására irányuló
késztetés vezet az állandó otthon átmeneti elhagyásához, meghatározó fontosságú az
ennek során fellépő szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatások – köztük a
szállásadás – mennyisége, összetétele, hozzáférhetősége, minősége és ára
szempontjából.
Varietas delectat. Cicero egyik híres mondása szerint a változatosság –
ideértve a megszokott mindennapi környezetből történő átmeneti kiszakadást –
gyönyörködtet. MICHALKÓ GÁBOR 2001-ben megfogalmazott, szerzője által
alternatívnak minősített definíciója szerint: „A turizmus lényege a személyek
élményszerzéssel párosuló környezetváltozása, amelynek során szolgáltatások
igénybevételére kerül sor.” (MICHALKÓ G. 2007:33). A korunk kiteljesedő
szabadságjogait, az élményszerzési vágy felértékelődését és a szolgáltatásoknak az
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élményközvetítésben betöltött szerepének a fontosságát egyaránt figyelembe vevő
definíció utal a turizmusban a szálláshelyekre háruló feladatra is lévén, hogy az
élmény rendszerint egy folyamat eredője. A nászúton lévő pár első, együtt
megcsodált naplementéje minden bizonnyal emlékezetes élmény, ám a teljessé
tételéhez a szálláshely kényeztető szolgáltatásai, az a’ la carte vacsora és a szoba
komfortelemei is szükségesek.
A leendő turista élményvásárlási döntési folyamata (HUYBERS, T. 2003,
KOVÁCS P. 2004) a korábban említett elfoglaltság gyakorlására irányuló vágy
ébredésével és a tevékenység elmaradásával előre láthatóan fellépő hiányérzet
felismerésével kezdődik, és a kínálat elemeiről való információ megszerzésével
folytatódik. A környezetváltozás célterületét meghatározó döntés katalizátora a
turizmus rendszerében az első számú kínálati elemként értékelendő vonzerő
(LENGYEL M. 1992, PUCZKÓ L. – RÁTZ T. 1998, MICHALKÓ G. 2007). A vonzerő
kínálta élmény megszerzése egyrészt személyes jelenlétet feltételez, másrész az
élmény fogyasztásának minden esetben van valamekkora időigénye, amit –
vendéglátó hasonlattal élve – a jóllakottsági érzés eléréséhez maradéktalanul ki kell
tölteni. Amennyiben az élmény hiánytalan élvezetének időigénye és az odavisszautazás időtartama együttesen meghaladja az egy napot, máris felmerül a
szálláshelyről való gondoskodás kérdése.
A szálláshely-szolgáltatást nyújtó – természetes személyek és szervezetek
által üzemeltetett – egységek a turisztikai szuprastruktúra (KASPAR, C. 1992,
CROUCH, G. I. – RITCHIE, J. R. B. 1999, MICHALKÓ G. 2007.) részeként járulnak
hozzá a vonzereje/vonzerői révén a potenciális turisták érdeklődésére számot tartó
területek fogadóképességéhez.
Elvileg

lehetne

a

szálláshely-szolgáltató

egységeket

a

turisztikai

infrastruktúra fogalomkörébe – mint a fogadóképesség szerves feltétele – sorolni, de
a vásárlási döntési folyamatban a kínálat mérlegelésekor kiemelt kérdés, hogy az
milyen vonzerővel/vonzerőkkel bír, és a kínált lehetőségek alkalmasak-e a tervezett
elfoglaltság megvalósítására. A döntést befolyásolja az is, hogy napokban mérve
mennyi idő eltöltése szükséges ahhoz, hogy a tervezett elfoglaltság maradéktalanul
megvalósuljon. Rendszerint ezt követi a célterület elérési lehetőségeinek és az egyes
alternatívák sajátos jellemzőinek felmérése, ideértve az igénybe vehető közlekedési
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eszközök megbízhatóságát, gyorsaságát, komfortelemeit és a helyváltoztatás
költségét.
A turisztikai infrastruktúra tehát olyan feltételhalmaz, ami a motivált állapotú
személy utazási döntését alapvetően befolyásolja (KASPAR, C. 1992). A turisztikai
infrastruktúrára, mint alapra felépülő szuprastruktúra a vonzerő elhelyezkedése
szerint értelmezhető térbeli egységben való átmeneti tartózkodás feltételrendszerét
hivatott biztosítani (TASNÁDI J. 2003). Tekintettel arra, hogy a turista a mindennapos
életviteléhez kötődő igényeit is „magával viszi”, ráadásul az élményt kiegészítő
termék- és szolgáltatási választékot is vár az átmeneti tartózkodási helyén, a turizmus
kutatási eredményei tovább részletezték a turisztikai szuprastruktúra fogalmát,
elsődleges és másodlagos halmazra bontva fel azt (MICHALKÓ G. 1999).
A legalább a fiziológiai, biztonsági és higiénés szükségletek kielégítésére
alkalmas szállás és rendszerint az ehhez kapcsolódó vendéglátó ellátás
lehetőségét, ezáltal az utazás céljára való koncentrálás megnyugtató hátterét az
elsődleges turisztikai szuprastruktúra elemei biztosítják. A döntési folyamat
eddig tárgyalt logikai sorrendjének megfelelően a szálláshely választása többnyire az
utazás célterületéről meghozott döntés után következik. Megjegyzendő azonban,
hogy a szálláshelynek nem feltétlenül kell a település-szinten értelmezett
célterületen elhelyezkednie. Minél összetettebb halmazt alkotnak az elérni kívánt
élményelemek és ezek minél több pontján találhatók a meglátogatni szándékozott
térnek, annál kevésbé kötődik egy konkrét településhez a szállás helyével szemben
támasztott elvárás.
A turizmus alanyainak az 1963-as római ENSZ-konferencián elfogadott
tipológiája (LENGYEL M. 1992) alapján elsődleges turisztikai szuprastruktúra, ezen
belül konkrétan szálláshely hiányában egy desztináció – lett légyen egyéb tekintetben
bármilyen vonzó is –, nem képes turisták fogadására és versenyhátrányt szenved
(RITCHIE, J. R. B. – CROUCH, G. I. 2003).
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2.2. A szállodák helye a szálláshely-szolgáltatásban, a tevékenység jellemző
ismérvei
2.2.1. A szálloda fogalma és tipológiája
A

turisták

fogadásához,

elhelyezéséhez,

pihenési,

alvási,

tisztálkodási

szükségleteinek kielégítéséhez szálláshelyekre van szükség.
„Szálláshelynek nevezzük mindazon rövidebb-hosszabb tartózkodásra (de
legalább 24 órára) alkalmas állandó vagy ideiglenes létesítményeket, melyek
átmeneti emberi tartózkodásra oly módon alkalmasak, hogy kielégítik az alapvető
komfortszükségleteket az adott kornak, illetve társadalmi igényeknek, szokásoknak
megfelelő szinten.” (VADAS G. 1999:7).
A hazai szálláshelyek fejlődéstörténete szervesen kapcsolódik az európai
fejlődéstörténethez,

ami

Magyarország

földrajzi

fekvésével,

társadalmi

berendezkedésével, vallási identitásával, gazdasági kapcsolatrendszereivel és a
fennmaradáshoz

nélkülözhetetlen

alkalmazkodási-változási

képességével

magyarázható. A Pannónia területén állomásozó római légiók a biztonság érzetét
jelenthették a kor utazói számára. A Birodalomból északra vezető Borostyán út
kifejezetten kereskedelmi jelleggel épült, megteremtve a helyváltoztatáshoz
nélkülözhetetlen közlekedési infrastruktúrát. A római fürdőkultúra és a hazánk
területén bőségesen fellelhető, természetes gyógytényezőként hasznosítható víz
összhangja a kereskedelmi és rokonlátogató utazások kiegészítő szabadidő eltöltési
lehetőségét kínálta, sőt önálló vonzerőként is szolgált.
A keresztény hit elterjedése, a katolikus vallás szokásai között a szent helyek
meglátogatása egyrészt a búcsújárással jelentkezett belföldi utazásokkal járó
szállásigénnyel, másrészt a Rómába és a Szentföldre irányuló zarándoklatok utasai
részéről jelentett szálláshely-keresletet. Ami a kínálatot illeti, elsősorban a
vendégbarátság volt az alapja az utazók befogadásának és elszállásolásának. Az
egymástól jellemzően egynapi járóföldön belül épült egyházi intézmények nemcsak
az egyház szolgálatában állókat és zarándokokat, de más idegeneket is befogadtak
éjszakára és szerény ellátásban is részesítették őket. A magyar királyok a házasságaik
révén európai uralkodóházakkal kerültek kapcsolatba, ami a hivatalos, politikai,
továbbá kereskedelmi indíttatású utazások és rokonlátogatások mellett a kultúrák
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közötti kapcsolatok, kíváncsiság vezérlete utazásait is eredményezhette (BALLAI K.
et al. 1943, BEHRINGER ZS. et al. 2002).
Evila Cselebi török utazó a XVI. századi magyarországi utazásairól szóló
útleírásaiban elismerően beszél a magyarok vendégfogadási hajlandóságáról.
Említést tesz a lakosok, szomszédok, barátok egymás közötti vendéglátásáról és az
idegenek szívélyes fogadtatásáról a fogadósok és a magányszemélyek részéről
egyaránt. Több várost is kiemel például Lippát, Koppányt, Csanádot, Egert és Pestet,
ahol a vendégeket, a „jövő-menő”-ket a lakosok a saját házaikban szállásolják el és
látják vendégül (MAZSÁRY B. 1943a).
A XVII. század végén Pesten már hét vendégfogadó működött. Összesen
közel harminc szobájukban az elhelyezhető vendégek számának csak a helyiség
fizikai befogadóképessége szabott határt. A városi és a vidéki nemesség
kölcsönösségi alapon látta vendégül a tagjai közé tartozókat, az egyház szolgái a
zárdákat és a helyi plébániák vendégszeretetét vehették igénybe, a kereskedelmi
céllal utazókat az üzletfeleik szállásolták el, az iparosokról pedig a céhek
gondoskodtak (SIKLÓSSY L. 1943). Ennek ellenére az infrastruktúra és a biztonság
állapotáról, az élelem és a kényelem hiányosságairól szóló mendemondák hatására a
magyar vendéglátás megítélése folyamatosan romlott.
A kedvezőtlen kép eloszlatásában nagy szerepe volt Johann Lehmann német
utazó XVIII. század végi útleírásainak, melyekben kedvező személyes tapasztalatait
felsorolva vendéglátásunkat udvariasnak, az ellátást tisztességesnek, az árakat
általában méltányosnak nevezve. Megemlíti ugyanakkor, hogy a fogadósok többsége
nem magyar, hozzátéve, hogy az önérzetességükből engedő, fogadósnak álló
magyarok viszont mindenki másnál különb módon végzik mesterségüket (MAZSÁRY
B.1943a).
A XIX. század első felében a bécsi kormány megrendelésére magyarellenes
propagandakönyvek készültek (MAZSÁRY B. 1943b). Ezek egyikének szerzője
AUGUST ELLRICH, aki művének alapvetően negatív hangneme ellenére leírta, hogy
„A magyar kétségkívül a földkerekség legvendégszeretőbb népe” (1831:16).
Az 1874-es statisztikai évkönyv adatai szerint huszonhatezer „mulattatási, étkezési,
szállásolási vállalat” működött országszerte, ezen belül 23 szálloda, 393
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vendégszobával. A szerénynek tűnő mennyiség jóval árnyaltabb képet mutat, ha
figyelembe vesszük, hogy az üzletek többségét alkotó italmérések és vendéglők
többnyire néhány szobával is rendelkeztek, 12 ezerre növelve a vendégszobák számát
(DEMÉNYNÉ L. ZS. – HOLKA GY. 2001).
A századfordulót követő időszak elején a gazdasági válság és a társadalmi
átrétegeződés hatására a társasági együttlétek külsőségei szerényebbé váltak, a házon
kívüli étel és – főként – italfogyasztási szokások az állófogyasztásos üzletek
konjunktúrájához, az igényesebb vendéglátó üzletek átmeneti hanyatlásához
vezettek. A Pincérek Lapjának 1904-ben megjelent írása szerint „Magyarország
12000 templom és 76000 korcsma hazája” (GUNDEL I. 1982:44).
GLATZ FERENC (1999, 2000) az ezeréves magyar államról szóló történelmi
visszatekintéseiben nemcsak az államot, de kifejezetten a magyar nemzetet is
befogadónak

minősítette.

Ez

az

attitűd,

valamint

a

mások

hivatásszerű

elszállásolásban rejlő üzleti lehetőségek felismerése eredményezhette, hogy
Budapesten a szállodák és panziók száma az 1896 – 1937 közötti időszakban 25-ről
156-ra emelkedett (DEMÉNYNÉ L. ZS. – HOLKA GY. 2001). Ehhez hozzájárult az is,
hogy a kiegyezés után az üdülni jellemzően külföldre járók kezdték újra felfedezni a
saját hazájukat. Dr. Ripka Ferenc Budapest főpolgármestere a „Budapest fürdőváros
és az idegenforgalom” című könyvhöz írt előszavában (BENYÓ J. 1932) arról ír, hogy
megindult a hazai idegenforgalom széleskörű előkészítése és ebben Budapest és a
Balaton mögött a nagyvárosok járnak élen.
A II. Világháború kitörése után a fővárosban megismétlődött az I.
Világháború idején már megtapasztalt jelenség: a működő szállodák egy része
funkciót váltott és hivatalként működött tovább, 1917-ben több mint 300 szobával,
1941-ben több mint 500 szobával csökkentve Budapest szállodai szobakapacitását.
1944 végére, de még az ostrom előtt 42 szálloda és 81 panzió működött a fővárosban
(BÁRTFAI E. 2009). A vidéki szállás-ellátottságot a klasszikus szálláshely-szükséglet
– kereskedelem, hivatalos ügyek, üdülés, gyógyulás – kielégítésére irányuló kínálatkoncentráció jellemezte. Ennek jegyében a vidéki nagyvárosok mellett a nyaraló- és
gyógyhelyeken is jelen volt a szállodaipar. 1930-ban a Balatonnál 54, Hévízen 81, a
Mátrában és a Bükkben összesen 21 szálloda működött (DEMÉNYNÉ L. ZS. – HOLKA
GY. 2001). A II. Világháború szinte teljesen elpusztította, vagy rendeltetésszerű
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használatra alkalmatlanná tette Budapest szállodáit. Ehhez hozzájárult az is, hogy
több egységet is hadicélokra használtak, így a hadicselekmények kiemelt
célpontjaivá váltak. Köztük a Hungária, ami a német parancsnokság és a Royal, ami
a Gestapo főhadiszállása volt. Az újjáépítés a pusztítás mérete és a politikaigazdasági prioritások okán nagyon lassan haladt. Még a háború után tizennégy évvel
is csak 13 budapesti szálloda működött eredeti funkciója szerint az 1937. évi 70-hez
képest. Az országos helyzet szerint 1958-ban mindössze 231 kereskedelmi jelleggel
működő szálláshely állt a pénzért megszállni szándékozó, vagy kényszerülő utazók
rendelkezésére. Ennek a sokszorosa, pontosan 1077 egység került államosításra,
amelyek többsége (837 egység) SZOT-üdülőként, kisebb része (240 egység) vállalati
üdülőként továbbra is szálláshelyeket szolgáltatott, de már nem bárki által
hozzáférhető módon, nem a piac által szabályozott keretek között és kondíciók
mellett, hanem a szociálturizmus szolgálatában, a tagság számára, elosztásos alapon,
a tervgazdálkodás célkitűzései szerint (RUBOVSZKY A. 2009).
Az üzletszerű szállásadó tevékenységet folytató egységek üzlettípusának
tipizálása – előírások hiányában – a szükséglet-kielégítés logikája mentén a
leegyszerűsítő gyakorlat jegyében történt. A szállást és az ehhez tartozó – eredetileg
burkolt árukapcsolással, a termék részeként nyújtott, kétszeri, vagy háromszori
főétezést tartalmazó – ellátást biztosító üzletek a főként nagyobb lélekszámú
településeken és üdülőhelyeken található panziók. A félpanzió (reggeli és vacsora
vagy ebéd) és a teljes panzió (reggeli, ebéd, vacsora) kifejezések nemcsak
fennmaradtak (VADAS G. 1999), de széles körben elterjedtek a szállást kiegészítő
ellátás tartalmának megjelenítésére.

A részint a települések között, részint a

településeken belül épült fogadók főként az átutazók étellel-itallal történő ellátására
rendezkedtek be és kiegészítő jelleggel nyújtottak szállást, ami kezdetben csak
részben történt a kifejezetten erre a célra kialakított szobákban. Többnyire a
fogyasztótér és annak bútorai (padok, asztalok) járultak hozzá az alváskomforthoz, a
fogadós pedig jó esetben felügyelte az alvók biztonságát (KÁTAY Á. 2000).
A szálloda szó kínálja a szálláshely-szolgáltatásra utaló tevékenység
legrugalmasabb megnevezési lehetőségét. Annak ellenére is ez történt, hogy a
magyar nyelvben meghonosodott a „szálloda” idegen nyelvi megfelelője, a „hotel”.
A kifejezés a XVII. századi Franciaország nemességének fényűző életviteléhez és

13

kastélyaikban a vendégek ellátásáért és általában az étkezés során a róluk való
gondoskodásért felelős maitre d’ hotel munkaköri megnevezéséből ered (GYŐRFFY
A. 2004). A magyar anyanyelvi változat – szálló, vagy szálloda – egyértelműen utal
a tevékenységre: olyan hely, ahol az emberek megszállhatnak. Ez a nyelvi nyitottság
okozhatta azt, hogy a hotel kifejezéshez okkal asszociált nagy befogadóképesség és
elegáns külsőségek dacára a szálloda szó használata általánosan elterjedtté vált és
egészen kis kapacitású egységek, mint pl. Mezőkövesden a XX. sz. elején a
mindössze két szobával rendelkező Póta is (BÁRTFAI E. 2009) szállodának
nevezhették magukat. A szálloda kifejezést alternatívaként is használták pl.
Miskolcon, ahol „Izdenczy Antal diósgyőri prefektus feljegyzéseiből kiderül, hogy
ekkor (18. század vége1) Miskolcon mindössze három fogadó (ill. szálloda) van.
Legnagyobb a Zöldfa, amelynek 7 szobája van, de nagy baja, hogy messze esik a
piactól. A másik a mai Széchenyi-Kazinczy út sarkán álló Három rózsa, amelynek
ekkor még csak két szobája van. A harmadik a Korona, ahol négy szoba áll a
vendégek rendelkezésére” (DOBROSSY I. 1985:40).
A Központi Statisztikai Hivatal még 1971-ben is a szállodai férőhelyek között
tartotta nyilván a fogadók, motelek és turistaházak kapacitását és csak 1972-ben
került sor a statisztikai profiltisztításra, melynek eredményeképpen „az alacsonyabb
színvonalú szálláshelyek” kikerültek a szállodák közül (DEMÉNYNÉ L. ZS. – HOLKA
GY. 2001:163). Az 1. táblázat adatai szerint ez 87 egységet és 713 férőhelyet érintett.
Ennek

következtében

a

szállodai

egységek

férőhely-kapacitásának

átlaga

másfélszeresére, 106-ról 152-re emelkedett, ami lényeges nagyságrendi különbség,
ám még ennél is fontosabb változás, hogy az átlagosan 8 férőhelyes egységek,
amelyek méretüknél fogva kizárólag egyéni vendégek, egyedül utazók, párok,
családok, kisebb társaságok fogadására alkalmasak, a továbbiakban nem tartoztak a
szállodák közé.
1. táblázat Szállodai egységek és férőhelyeik száma 1960 – 1972.
Egység (db.)
Férőhely (db.)

1960
240
15410

1965
236
19035

1970
265
27572

1971
272
28859

1972
185
28146

Forrás: KSH adatok szerint saját szerkesztés

1

A szerző megjegyzése
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Egyértelművé vált tehát, hogy a fogadó, a motel vagy a turistaház nem szálloda.
Ezek után viszont okkal merül fel a kérdés, hogy akkor mi is a szálloda?
Miközben a nemzetközi szállodaipar kínálata az MKG Hospitality adatai szerint
2010-ben megközelítette a 20 millió minősített szállodai szobát, a „hotel”
kifejezésre nincs nemzetközileg egységesen elfogadott definíció.
Az utazók számára legkönnyebben hozzáférhető információs forrás az
internet. A világhálón elérhető szótár meghatározása szerint „a szálloda az
utazóknak és néha az állandó lakosoknak is szállást nyújtó kereskedelmi
létesítmény,

amely

a

nagyközönség

számára

is

nyitott

étteremmel,

különteremmel és egyéb üzletekkel rendelkezik.”2
Nagy-Britanniában külön jogszabály nem rendelkezik a hotel fogalmáról. A
kifejezés értelmezéséhez a hotelek tulajdonosaival összefüggésben, 1956-ban hozott
törvény nyújt segítséget. Ennek 1 §. (3) szerint a „Hotel az olyan létesítmény, amit a
tulajdonos azért tart fent, hogy ott külön szerződés nélkül ételt és italt, továbbá igény
szerint elszállásolási (alvási) lehetőséget kínáljon bárkinek, aki képesnek és
hajlandónak mutatja magát a nyújtott tárgyi és személyes szolgáltatásokért egy
ésszerű összeg megfizetésére, és megfelelő állapotban van a befogadásra” (HMRC3
2005). A definíció azért figyelemre méltó, mert a tevékenység lényegével
harmonizáló eleganciával jelenik meg benne a nyújtott szolgáltatás kereskedelmi
jellege, továbbá a vendég-vendéglátó kapcsolatot átható etikai normák kölcsönös
megtartásának elvárása.
A Nemzetközi Szálloda és Étterem Szövetség (IH&RA4) és az Utazási Irodák
Nemzeti Egyesüléseinek Világszövetsége (UFTAA5) között az együttműködés
gyakorlati szabályainak rögzítése céljából létrejött Code of Practice rugalmas
meghatározása szerint „Hotel: minden, a létesítmény telepítési helye szerinti
ország jogszabályi előírásaival összhangban így nevezett szálláshely-szolgáltató
létesítményt hotelnek kell tekinteni.” (IH&RA-UFTAA 1999:9)

2

Dictionary.com http://dictionary.reference.com/browse/hotel
Her Majesty’s Revenue & Customs http://www.hmrc.gov.uk/manuals/camanual/ca32402.htm
4
International Hotel & Restaurant Association
5
United Federation of Travel Agents' Associations
3
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A hazai szálláshely-szolgáltatás szakirodalmi alapjait megalkotó gyakorlati
szakemberek (RÓZSAHEGYI GY. 1962, VADAS G. 1999, et al.) definícióinak közös
vonása, hogy a szálloda átmeneti szállást, ellátást és egyéb szolgáltatásokat nyújt.
További feltételek annak függvényében kerültek megnevezésre, hogy a hatályos
jogszabályi környezet mit tartott fontosnak kritériumként meghatározni.
A szállodai tevékenység jogi eszközökkel történő szabályozása kezdetben az
árak hatósági megállapítására, díjosztályok kialakítására korlátozódott (19466, 19507,
19578), amit csak 19729-ben követett egy olyan rendelet, amely a szálloda
fogalmának jogszabályi meghatározásán és az árakon kívül a nyújtott, főként tárgyi
szolgáltatások köréről és minőségéről is adott információkat az egyes osztályokba
tartozó szállodákról (RUBOVSZKY A. 2009). A rendelet előírásait definícióba
rendezve: Szálloda mindaz a legalább 10 szobás kereskedelmi jellegű,
közhasználatú szálláshely, amely a vendégek számára átmeneti szállást, ehhez
kapcsolódó ellátást és szolgáltatást nyújt, férőhelyeinek legalább 20%-a egy- és
kétágyas szobában van és megfelel a legalacsonyabb szállodaosztály besorolási
követelményeinek. A hét év elteltével soron következő újabb szabályozás10
megerősítette a tevékenység kereskedelmi jellegét, alapvető termékeit, a minimálisan
kialakítandó szobamennyiséget, a férőhelyek elhelyezésének szabályát és a minősítés
követelményét.
Ezt követően – vélhetőleg a szabályozások nemzetközi jellegének
erősödésével és korszerűségük hatására – egyre hosszabb időintervallumok teltek el
az egyes változtatások között. A következő, nagyobb horderejű, átfogó változás a
kereskedelmi és fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról valamint a
falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet és ennek
előkészítéseként az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység
folytatásának feltételeiről kiadott 4/1997. (I. 22.) Kormányrendelettel történt. A
szállásadó üzletek működéséhez szükséges engedélyben feltüntethető üzletkörök
szálloda, panzió (fogadó), üdülőház, kemping, turistaszálló és ifjúsági szálló
üzemeltetését tették lehetővé, egyben előírták a létesítmény osztályba sorolásának
6

1946. évi 92960. K. M. r.
10752/1950. (1. 18.) Á. H. r.
8
1/1957. (V. 15.) Bk. M – Á. H. r.
9
7/1972. (III. 28.) Bk. M. – Á. H. r.
10
18/1979. (X. 17.) BkM rendelet
7
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kötelezettségét.

Ezek

a

szállásadó

üzletek

kereskedelmi

szálláshelyként

működhettek. „Kereskedelmi szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és
használt létesítmény, ha a hasznosított szobák száma az ötöt, az ágyak száma a tízet,
kempingek esetében a hasznosított területegységek száma az ötöt meghaladja,
továbbá a létesítmény megfelel a 2. számú mellékletben11 meghatározott
követelményeknek, és üzletszerűen, egész éven át vagy idényjelleggel, folyamatos
napi üzemeltetéssel, megszakítás nélkül szállásszolgáltatást nyújt.” (45/1998. IKIM
r. 1.§.) A jogalkotó lényegesnek tartotta meghatározni a legkisebb értékesíthető
termékmennyiséget, többek között így határolva el a hivatásszerű szálláshelyszolgáltatást

a

kiegészítő

jövedelemszerzésként

folytatott

magánszállásadói

tevékenységtől.
A fejlődéstörténeti múlttal rendelkező panziók és fogadók lényegesebb
ismérveiről már volt szó. Az üdülőház esetében a megnevezés egyértelműen utal az
igénybevételhez vezető motivációra. Megjegyzendő, hogy a név meghatározása
nagyon szabatos, lévén, hogy a szabadidőt pihenéssel, kikapcsolódással, a napi
életritmus harmonizálásával, testi-lelki felüdüléssel nemcsak nyáron, hanem a többi
évszakban is el lehet tölteni. A kemping az eredeti angol kifejezés hangalakja
magyarul leírva és táborozást, sátorozást jelentő tartalmával határozottan utal a
szabadidő eltöltésének módjára, körülményeire, továbbá a hazai kontinentális
éghajlat mellett arra is, hogy ez a szálláshely az időben csak korlátozottan vehető
igénybe. A turistaház kifejezés előtagja a szolgáltatásait igénybe vevő vendégkört
szűkíti le többnyire a hátizsákos bakancsos túrázókra, az ifjúsági szálló pedig a
vendégkör életkora szerint - ifjú felnőttek (35 éves korig)12 – határozta meg a
szolgáltatásaira jogosult vendégek körét.
Megnevezésében továbbra is a szálloda a legnyitottabb, bármikor, bárhol,
bármilyen célból, bárki által igénybe vehető szálláshely. Emiatt ésszerű, hogy a többi
szálláshelyhez képest egységenként nagyobb minimális befogadóképességgel
szükséges rendelkeznie. A szálloda fogalma a jogszabályi környezet előírásainak
szintetizálásával a XX. század végén a következőképpen határozható meg:

11

A 45/1998 IKIM rendelet 2. sz. melléklete az egyes kereskedelmi szálláshelyek osztályba sorolási
feltételeit részletezi
12
4/1997. Korm. rendelet 1. melléklet 460.
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Szálloda az a legalább 11 szobával rendelkező kereskedelmi szálláshely, amely a
vendégek részére időszakosan szállást és ehhez kapcsolódó ellátást és
szolgáltatást

nyújt,

továbbá

egy

vagy

több

étteremmel

rendelkezik.

Férőhelyeinek több mint 20%-a egy- és kétágyas szobákban van, és legalább az
egycsillagos szállodaosztály besorolási követelményeinek eleget tesz.
Dacára annak, hogy a szállodák a gyakorlatban már alkalmazták a nevükben a
rendeltetésükre utaló jelzős szerkezetet, 1998-ban a tárgyalt rendelet még csak a
gyógyszálloda

fogalmát

tartotta

szükségesnek

meghatározni.

Eszerint

„gyógyszálloda: az a szálloda, amely megfelel a szállodára előírt követelményeknek,
továbbá vendégei számára főként természetes gyógytényező alkalmazásával saját
gyógyászati részlegén önálló vagy más gyógyintézet kiegészítő szolgáltatásainak
bevonásával, orvosi ellenőrzés mellett terápiás lehetőséget biztosít, és megfelel a
természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben foglalt
feltételeknek13”.
A szállodák és a panziók (fogadók) esetében lehetőség volt étteremmel, vagy
étterem nélkül működtetni az egységet, ami a szállodák esetében az 1998-as
szabályozás 200314-ban történt módosításával felélesztett egy korábban már létezett
szállodatípust, a garniszállót. Magyarországon, kiemelten a fővárosban a XIX.
század utolsó harmadában szaporodtak el a kisebb mértékben titkos szerelmi
találkahelyként használt, jellemzően azonban az illegális prostitúciónak helyet adó
garniszállók. Ezek a szálláshelyek építészeti kialakításukban és szolgáltatásaikban is
a tényleges rendeltetésükhöz igazodtak. A kizárólagos cél a lehető legtöbb szoba
kialakítása volt, így – a közlekedés szükségszerű helyigényét leszámítva – közösségi
terekkel

nem

rendelkeztek,

kiegészítő

szolgáltatásokat

nem

nyújtottak,

földszintjükön általában egy kávézó, ritkábban étterem működött (SZÉCSÉNYI M.
1998). A 2003. november végétől működési engedély megszerzésére jogosult
garniszállókat mindössze az a feltétel különböztette meg a szállodáktól, hogy a
főétkezések közül csak a reggelit voltak kötelesek biztosítani. 2003-ban a tárgyalt
13

74/1999. EüM r. 1. sz. melléklet I. 7. Gyógyszálló: az a kereskedelmi szálláshely, amely vendégei
számára főként természetes gyógytényező alkalmazásával saját gyógyászati részlegén önálló vagy
más gyógyintézet kiegészítő szolgáltatásainak bevonásával, orvosi ellenőrzés mellett terápiás
lehetőséget biztosít.
14
54/2003 GKM (VIII. 29.) rendelet a kereskedelmi és fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba
sorolásáról valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet
módosításáról.
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rendelet keretében további kettő szállodatípus jogszabályi meghatározására került
sor.
A globalizálódó gazdaságnak a szállodaipart érintő egyik jelensége, hogy a
hivatásturisták egy része tartósan távolra kényszerül az otthonától. Ez a vendégkör
egyrészt ragaszkodik azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekhez csak egy szállodában
juthat,

másrészt

szeretné,

ha

az

átmeneti

otthona

alapterületében,

helyiségfelosztásában és felszereltségében is jobban hasonlítana egy saját lakáséhoz.
Az apartman szállodák ezekhez az elvárásokhoz igazodva berendezett és felszerelt
háló- és nappali szobával, valamint konyhával rendelkező apartmanokat kínálnak. Az
54/2003 GKM rendelet meghatározásában „apartman szálloda: az a szálloda,
amelyben az ágyak több mint 80%-a berendezett és felszerelt háló és nappali
szobával, valamint konyhával rendelkező apartmanban található, és megfelel a
garniszállodára előírt követelményeknek azzal az eltéréssel, hogy a kétszeres
alapterületű szobaegységek méretébe az erkély és a terasz alapterülete is beleszámít,
és legalább 11 szobaegységgel rendelkezik”.
Az életmódbeli változások folyamatosan formálják a keresletet, amelyhez a
szállodaiparnak is alkalmazkodnia kell. A wellness-szállodák kialakulását az
indokolta, hogy a vendégkör egyre nagyobb része tudatosan kereste azokat a
szolgáltatásokat,

amelyek

a

harmonikus

életvitelhez

szükségesek,

az

egészségmegőrzésre irányuló önálló és felügyelt/irányított tevékenységek és a
táplálkozás tekintetében egyaránt. Annak érdekében, hogy a keresleti oldal
elképzelései és elvárásai nagy biztonsággal találkozzanak a kínálattal, és a
névhasználattal való megtévesztés lehetősége csökkenjen, az 54/2003 GKM rendelet
meghatározta a wellness szálloda fogalmát. Ennek megfelelően „wellness szálloda:
az a szálloda, amely megfelel a minimum háromcsillagos szállodákra előírt
követelményeknek, az egyes szállodai szaktevékenységeket, illetőleg a szálloda által
nyújtott

szolgáltatásokat

az

erre

vonatkozó

szakképzettséggel

rendelkező

személyekkel látja el, az egészséges életvitelhez szükséges gasztronómiai, sport,
relaxációs,

illetve

wellness

szolgáltatásokat

nyújt,

valamint

közösségi

programlehetőségeket biztosít”.
A 2003-ban történt jogszabály-módosítás érdemben nem változtatta meg a
szálloda fogalmi meghatározását. A definíció módosítása a szobakapacitás legkisebb
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mennyiségének (11 szoba) az 1997-es Kormányrendeletből a tevékenységért
aktuálisan felelős szaktárca (GKM) által kiadott meghatározásba való átemelésére
szorítkozott. A módosítás érdemi része a szállodák tipológiájának a jogalkotásban
történő megjelenítése volt, aminek eredményeként már nemcsak a szállodák
kommunikációjában, de a hivatalos dokumentumaikban – működési engedély,
szakhatósági állásfoglalások – és a statisztikai adatgyűjtésben is megjelentek a
gyógyszállók mellett a wellness szállodák és az apartman szállodák (KÁTAY Á.
2006). Megjegyzendő, hogy bár a garniszálló is jogot nyert és kötelezettséget viselt a
„garni” kifejezésnek a szálloda nevében történő feltüntetésére, a statisztikai
adatgyűjtés mégsem terjedt ki ennek a szállodatípusnak a kínálatban való mérhető
megjelenítésére. Jelen értekezésnek – a téma érdekessége ellenére – nem célja a
garniszállók kiemelt tárgyalása. Figyelemre méltó azonban, hogy ennek a régi-új
szállodatípusnak a jogalkotásban való megjelenése alig néhány évvel a prostitúcióval
és a türelmi zónák kijelölésével terjedelmesen foglalkozó 1999. évi LXXV. törvény15
hatályba lépése után történt.
A

szállodák

térítés

ellenében,

haszonszerzési

céllal

nyújtják

a

szolgáltatásaikat, vagyis kereskednek a termékükkel, a szobával. A kereskedelmet
szabályozó törvénnyel16 összhangban, 2009-ben ismét kormányrendelet17 formájában
történt a szálláshelyek, köztük a szállodák tevékenységének fogalmi meghatározása.
A szerző következetes, egységes szerkezetű fogalom-meghatározásra törekvése
jegyében ebben az esetben is a két jogszabály szintetizálására kerül sor:
Szálloda az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, üzletszerű
gazdasági tevékenység keretében, rendszerint nem huzamos jellegű éjszakai otttartózkodásra, pihenésre és az ezekkel közvetlenül összefüggő szolgáltatások
nyújtására létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása
mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma
legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy.

15

a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és
az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról
16
2005. évi CLXIV. Törvény a kereskedelemről
17
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
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A jelenleg is hatályos szabályozással egyértelművé vált, hogy a méret a
lényeg. A férőhelyek mértékét az alkalmazandó szobatípussal összevető 11 évvel
korábbi, nehézkes kritériumot az egzakt kapacitásadat váltotta fel. Mivel a többi,
kizárólag szálláshely-szolgáltatás céljából létesített – tehát kereskedelmi –
szálláshely (panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely) meghatározásában is
megjelennek az egység méretét behatároló adatok, a szálloda egyértelműen
megkülönböztethetővé vált minden további szálláshelytől (KÁTAY Á. 2012a).
Ezzel egyidejűleg a korábbi vonatkozó jogszabályok hatályon kívül helyezésével a
szálloda újra olyan gyűjtőfogalommá vált, amelyből a jogalkotók egyedül a
gyógyszálló kiemelését hagyták meg, változatlan meghatározással. A döntés oka a
névben foglalt ígéret, a gyógyítás követelményének és az ezzel járó felelősségnek a
hangsúlyozásával és számon-kérhetőségének megteremtésével magyarázható.
A korábban definiált további szállodatípusok, wellness, apartman, garni,
valamint a külön nem definiált, de nevükben az elsődleges rendeltetésükre utaló – pl.
city, üdülő, resort, spa, konferencia, sport, airport, butik, design – jelzőket alkalmazó
szállodák szolgáltatásainak mennyiségére és a szálloda komfortszintjére az osztályba
sorolásuk szimbóluma és az üzemeltetésük formája alapján lehetett és lehet ma is
következtetni.
2.2.2. A szállodák minősítése
„Azért utazunk, hogy jobb helyen legyünk, mint most vagyunk” (MICHALKÓ G.
2010:66). Napjaink fogyasztásorientált társadalmaiban, a javak dömpingjében
ugyanazon szükségletek számos – mennyiségi és minőségi szempontból is sokféle –
termék fogyasztásával elégíthetők ki. A folyamatosan globalizálódó világban az
aktuális vagy potenciális, esetenként a látens igények kielégítésére alkalmas, vagy
erre

alkalmasnak

feltételezett

termékekkel

összefüggő

információk

némi

utánajárással, sőt gyakran kéretlenül is rendelkezésre állnak. A kereslet tájékozódási
és választási lehetőségeinek folyamatos bővülésével a fogyasztók keresletéért folyó
versengés fókuszába a minőség került. Tárgyiasult termékek esetében a nem
megfelelő minőség következményeként a fogyasztó azt az érzést éli át, hogy nem
kapott meg valamit. Szolgáltatás esetén – különösen a turizmus termékeinél – a nem
megfelelő minőség azt az érzést válthatja ki a vendégből, hogy elvettek tőle valamit,
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nevezetesen a hetek, hónapok óta dédelgetett és a befizetett részvételi
díj/előleg/foglalási díj fejében már magáénak érzett élményt (KÁTAY Á. 2011a).
MICHALKÓ G. (2007) korábban idézett definíciója alapján egy adott térségben
működő és a turizmushoz bármilyen formában kötődő szervezetek elemi érdeke a
citált

élmény

megszerezhetőségéhez

szükséges

feltételrendszer

hiánytalan

biztosítása.
Különösen érvényes ez a szálláshely-szolgáltató vállalkozásokra, azzal az
indoklással, hogy a vendég (turista) egy számára idegen, de legalábbis nemmegszokott környezetben szeretné otthon-, de legalábbis jól érezni magát. Emiatt a
szálláshely-választási döntését érdemben befolyásolja az igénybe venni kívánt
szolgáltatások terjedelme, vagyis a szállodában elérhető szolgáltatások sokfélesége, a
szálloda által tanúsított szolgáltatási készség, vagyis az egyes szolgáltatások
hozzáférhetőségének napi időtartama és természetesen az ár, aminek fejében az
előbbiek igénybe vehetők. Az egyes szállodák kínálatának részleteit aprólékosan
vizsgálni és összehasonlító elemzést végezni a vendég számára indokolatlanul
időigényes feladatot jelentene. Ezt kiküszöbölendő a szállodák fogalmakkal és/vagy
szimbólumokkal közvetítik a kínálat minőségét és árszínvonalát a keresleti
szegmenseik felé.
Az előbbi módszert jellemzően az amerikai szállodaláncok alkalmazzák a
funkcionális megfelelőségre szorítkozó és csekély humán szolgáltatást relatíve
alacsony árszínvonalon kínáló BUDGET18 illetve ECONOMY19 minőségtől a
minden

tekintetben

a

legkiválóbbat

a

legmagasabb

árszínvonalon

kínáló
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LUXURY -ig (SEITZ, G. 2000; ERNST&YOUNG US LODGING REPORT 2007; STR
GLOBAL 2014). Azonos árért azonos szolgáltatásmennyiség és szolgáltatásminőség
nyújtását megszervezni és megvalósítani csak az egységes koncepció alapján,
standardok szerint üzemelő nagy szállodaláncok képesek, amelyek a standardokat
elsődlegesen a tárgyi szolgáltatásaikra és a marketing tevékenységeikre terjesztik ki.
A láncokhoz nem tartozó szállodák esetében viszont az azonos fogalom és/vagy
szimbólum eltérő tartalmat takarhat (JÁVOR J. 2008).
18

Egyszerű, de funkcionálisan kifogástalan tárgyi szolgáltatások, a vendéglátás (étel-ital ellátás)
területén minimális szolgáltatásokkal, relatív alacsony árszínvonalon.
19
Ld. BUDGET
20
Luxusszálloda a legmagasabb szintű komforttal, szolgáltatásterjedelemmel, és szolgáltatási
készséggel kifejezetten magas áron.
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Még összetettebb a kép Európában, ami több tényező együttes hatásával
magyarázható.
 Egyrészt az Európai Unió tagállamainak nincs egységes gyakorlata a
szálláshelyek – köztük a szállodák – fogalmi meghatározására, ami oda vezet,
hogy változó a minősítés tárgya. Az MSZ EN ISO 18513:2004 „Turisztikai
szolgáltatások.

Hotelek

és

más

turisztikai

szállások.

Fogalommeghatározások” című szabvány meghatározása szerint21 az
osztályozási rendszer a turisták elhelyezésére szolgáló létesítmények tárgyi
feltételeinek, és/vagy szolgáltatásainak minőségi standardjai értékelésére
kialakított rendszer. Tipikusan öt kategória, egytől öt darab jelzéssel. Az
osztályozási rendszert szervezheti nemzetközi, nemzeti vagy regionális
hatóság, turisztikai testület, kereskedelmi szövetség, útikalauz-kiadó, vagy
maga a létesítmény tulajdonosa (PÓNYAI GY. 2005). Az elvégzendő feladat
mennyisége egyértelműsíti, hogy a minősítés alanya is változó, ami a
következetesség és tárgyilagosság szempontjából legalábbis veszélyforrás,
ráadásul a szabvány alkalmazása önkéntes alapon történik (1995. évi XXVIII.
Tv. 6. §. (1)).
 Másrészt az egységek minősítése sem kötelező a tagállamok mindegyikében.
A Svájci Szállodaszövetség, az SHA22 1979-ben bevezetett – a tagszállodák
számára kötelező – rendszere a szálloda üzemeltetőjének hatáskörébe utalta a
minősítést az SHA felülvizsgálati jogkörének kikötésével (UNWTO23 IHRA24
2004). Ezt a módszert számos európai ország szállodákat tömörítő szövetsége
részben vagy egészben alkalmazta a saját nemzeti szállodaminősítési
gyakorlatában. Szövetségi szálloda-besorolást alkalmaztak Hollandiában a
svájcival azonos kondíciók mellett, továbbá Ausztriában és Németországban,
utóbbiakban viszont már nem kötelező jelleggel. Több ország, köztük
Belgium,

Franciaország,

Olaszország,

Magyarország,

Nagy-Britannia,

Portugália, Spanyolország hatósági/jogszabályi előírásokban rögzítette a
szállodák minősítésének kötelezettségét, valamint a minőségi kategóriáknak
való megfelelés elvárás-rendszerét. Megjegyzendő, hogy a kategóriák
21

A szabvány angol nyelvű. A Magyar Szabvány (MSZ) is az eredeti, angol nyelvű változatot vette át
és fogadta el nemzeti szabványként. Ennek okán a szerző saját fordítása nem tekinthető szabványos
meghatározásnak.
22
Swiss Hotel Association
23
World Tourism Organization – Turisztikai Világszervezet
24
International Hotel and Restaurant Association – a Nemzetközi Szálloda és Étterem Szövetség
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mennyisége sem volt egységes. Általában azonban 1-5 csillag jelenítette meg
a minőséget (GYŐRFFY A. 2004).
 Harmadrészt a különböző fogalom-értelmezésekre visszavezethető eltérések a
statisztikai adatok közlésében is jelentkeznek, ami módszertani nehézséget
okoz a téma kutatásakor.
Az Európai Bizottság az Unió 2004-es bővítése óta folyamatosan ösztönzi azon
kezdeményezéseket, amelyek a szolgáltatások standardizálására irányulnak. A
szállodaláncok ezt ösztönzés nélkül eddig is megtették és a továbbiakban is
megteszik,

felismerve

a

méretgazdaságos

nagyságrend,

a

beszerzési

költségelőnyök, a marketing és a standardok közötti összefüggésekben rejlő –
versenyelőnyöket hordozó – lehetőségeket. A független szállodák számára
viszont a standardok jelenetős anyagi megterhelést és ennek következményeként
valószínűsíthető piaci pozíciógyengülést/vesztést idézhetnek elő. A HOTREC25
korábbi állásfoglalása a kulturális sokszínűség jegyében a tagállamokban
hagyományosan és a piac változó igényeihez aktualizáltan megjelenített
minősítési rendszerek fenntartása mellett érvelt, elfogadhatatlannak tartva az
alkalmazott minősítési rendszerek bármiféle harmonizálását, nem beszélve ezek
egységesítéséről (MESTER T. 2005; KÁTAY Á. – RÁTZ T. 2009).
Ehhez képest 2009-ben a Hotelstars Union megalakulásában a HOTREC
aktív és egyértelműen támogató szerepet vállalt (KÁTAY Á. 2014a). Az egységes
szállodaminősítési kritériumrendszert kidolgozó szakmai szövetségek között
jelen volt a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. Az időpont különösen
aktuális volt. 1972-től 2009-ig a szállásadási tevékenységet felügyelő szaktárcák
rendeletekben határozták meg a szállodák minőségi osztályait és az egyes
osztályokba tartozás feltételrendszerét. A Kormány a 239/2009-es rendeletével a
szálloda megnyitásához szükséges engedély megszerzéséhez (2016. 01. 01-től
bejelentéshez) szükséges és az üzemeltetés során teljesítendő feltételek
felsorolására (1. melléklet) korlátozta az előíró-utasító tevékenységét, ami
gyakorlatilag megszüntette az osztályba sorolás kötelezettségét. A hivatkozott
rendelet értelmében a szállodák utoljára 2012. 06. 30-án voltak jogosultak a
szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet szerinti osztályba
25

Hotels, Restaurants & Cafés in Europe – Szállodákat, éttermeket, kávéházakat és hasonló jellegű
létesítményeket összefogó nemzeti szövetségek szervezete az Európai Unióban.
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sorolást a kommunikációjukban feltüntetni. Ezt követően a csillag, mint Nemzeti
Szállodai Tanúsító Védjegy csak abban az esetben használható a szálloda
minőségének kommunikálására, ha a szálloda csatlakozott a Hotelstars Union
szállodaminősítési rendszerhez.
Az átállás lassú folyamatnak bizonyul. A KSH adatai szerint 26 2012
júliusában a szállodáknak csak 11%-a (108 egység a 990-ből) működött
kategória-megjelölés nélkül. Ez számszakilag azt jelentené, hogy jogkövető
magatartást feltételezve július végére 882 szálloda a Hotelstars Union tagjaként
szerezte meg és alkalmazta a csillagot a minősége kommunikálására. Ezzel
szemben a hotelstars.hu híradása szerint a minősített szállodák száma szeptember
21-én érte el a 250 27-et. Több mint kettő évvel később 2014. december 22-én
40028 hazai szálloda rendelkezett HOTELSTARS minősítéssel (400 a KSH 29
szerint 2014. november végén működő 924-ből).
A folyamat lassú ugyan, de a tendencia pozitív. Ennek az a feltételezés
lehet az oka, hogy az információs technológiáknak köszönhetően egyre
tájékozottabb megrendelők, és a szállást ténylegesen igénybe vevő turisták
körében az egységesített minősítés kedvező fogadtatásra talál. A feltételezést a
tevékenység üzleti jellege ésszerűsíti, hiszen a szabadidős turista a saját
szabadrendelkezésű jövedelmét, a hivatásturista a képviselt szervezet pénzét
költi el szállásra. Ennek megfelelően kiszámítható magatartásnak tűnhet, hogy a
potenciális vendégek és/vagy megrendelők a várt és kapott szolgáltatás közötti
rés csökkentése érdekében az elvárttal és megszokottal legteljesebb összhangban
levő

átmeneti

otthont

kínáló

szállodákat

helyezik

előtérbe

az

utazási/rendezvényszervezési döntés fontolgatása során.
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KSH – Turizmus, vendéglátás, Gyorstájékoztatók, kereskedelmi szálláshelyek forgalma
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ksz/ksz21207.pdf (2014. 09. 27.)
27
hotelstars.hu sajtóközleményei http://www.hotelstars.hu/Default.aspx?tabid=157 (2014. 09. 27.)
28
hotelstars.hu sajtóközleményei http://www.hotelstars.hu/Default.aspx?tabid=157 (2015. 01. 07.)
29
KSH – Turizmus, vendéglátás, Gyorstájékoztatók, kereskedelmi szálláshelyek forgalma
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ksz/ksz21411.pdf (2015. 01. 27.)
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2.2.3. Az üzemeltetés alapvető formái a tulajdon és a szállodák méretének
összefüggésében
A szállásadás a vendéglátással azonos módon tipikusan a magántulajdonon alapuló
vállalkozás (KÁTAY Á. 2006). A mások vendégül látásában, elszállásolásában üzleti
lehetőséget látó tulajdonosok egy része egyben üzemelteti is a saját szállodáját.
Tevékenyen közreműködik a napi feladatok ellátásában amellett, hogy a klasszikus
menedzseri funkciókat (ZELLER GY. 2001) gyakorolva, a tervező, szervező, ellenőrző
és személyügyi teendők ellátásával irányítja is az üzletet és önállóan, a vállalkozása
szintjén viseli az üzleti kockázatot. Az így üzemelő szállodákat SEITZ, G.
„magánszállodának” nevezi, a „családi üzem” koncepciója szerint történő
szállodavezetéssel magyarázva az elnevezést (2000:36). VADAS G. (1999:42) a saját
tulajdonú, családi vállalkozásként üzemeltetett szállodákat „individuális”-nak hívja
és méretüket tekintve a kis szobakapacitású szállodákkal, valamint a panziókkal
azonosítja. A szerző a BÁRTFAI E. által használt „független” (2001:49) és a
RUSHMORE, S. által alkalmazott „independent hotel” (2002:328-334) megnevezéssel
ért egyet a független szálloda kifejezést tartva helyesnek, ami a különböző
szobaszámú, típusú, minőségi osztályú és tulajdonformájú szállodák esetében is
egyértelműen utal a tartalomra: a szálloda a többi azonos vagy hasonló jellemzőkkel
rendelkező szállodától teljesen függetlenül üzemel. A független szállodák jelentős
szerepet játszanak a szállodai kínálat sokszínűségének biztosításában.
A XX. század elején az Egyesült Államokban kialakult szállodaláncok a II.
Világháború után jelentek meg a nemzetközi kínálatban (BÁRTFAI E. 2001). A
márkanéven alapuló termékforgalmazás szállodaipari alkalmazását a gyakran utazó,
elsősorban hivatásturista vendégkörnek az elképzelt, elvárt, majd megszokott –
eleinte csak tárgyi – szolgáltatásokra és az ezekkel összhangban lévő árszínvonalra
irányuló igénye hívta életre. A márkáról kommunikált és tapasztalati úton
megerősített képzetek, valamint az igénybe vételének előnyeiről szóló információk a
kiszámíthatóságra törekvő turisták részéről tartós keresletet biztosítanak (VADAS G.
1999, MOORE, K. – REID, S. 2008).
A méretgazdaságos nagyságrendben rejlő beszerzési, értékesítési, információs
és érdekérvényesítési előnyökkel a hazai szállodaipar már akkor is élt, amikor még
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kizárólag állami tulajdonú szállodaláncok működtek Magyarországon. Budapesten az
InterContinental 1969-es és a Hilton 1976-os megnyitásával megjelentek hazánkban
a nemzetközi szállodaláncok, amelyek a szakmai standardjaikkal, tudatos piacszegmentáción

alapuló,

a

marketing

eszköztárát

hasznosító

üzletpolitikai

módszereikkel és ismereteikkel új szemléletmódot képviseltek és tettek közvetlenül
megismerhetővé a hazai – elsősorban fővárosi – kínálatban. A privatizáció
eredményeképpen a hazai szállodaláncok közül a Pannónia portfoliója szakmai
befektető – az Accor –, a Danubius, majd később a HungarHotels portfoliója
pénzügyi befektető – a CP Holdings – tulajdonába került. A ’90-es évek második
felében a korábban szakszervezeti tulajdonban volt üdülőkből jelentős profiltisztítást
követően egy új, teljes mértékben magyar tulajdonú szállodacsoport lépett be a
piacra,

a

Hunguest.

A

szocialista

nagyipar

beruházásainak

koncentrált

munkaerőigénye következtében létrehozott munkásszállókon elhelyezettek köre a
rendszerváltással gyakorlatilag egyidejűleg elfogyott. Az ilyen módon vendégkör
nélkül maradt objektumok átalakítására és szállodaként történő üzemeltetésre
létrejött Eravis rövid néhány évnyi üzemelést követően asszimilálódott a Hunguestben. A nemzetközi szállodaláncok gyorsan reagáltak a rendszerváltással megnyíló
tulajdonszerzési lehetőségekre és jellemzően egy-egy egységgel jelentek meg szinte
kizárólag

a

fővárosban

(RUBOVSZKY

A.

2009,

KÁTAY

Á.

2012b).

A

szállodaláncoknak a kínálatban betöltött szerepe elsődlegesen a kínálat
minőségi garanciájának biztosításával jellemezhető.
A szállodák szervezeti, tulajdonlási és üzemeltetési sajátosságaival is
foglalkozó szakirodalom (VADAS G. 1999, SEITZ, G. 2000, BÁRTFAI E. 2001, et al.) és
publikációk (ENZ, C. A. – CANINA, L. 2011, O’NEILL, J. W. – CARLBÄCK, M. 2011, et
al.) megállapításai egyetértést mutatnak abból a szempontból, hogy a független
szállodák a szobakapacitásuk alapján jellemzően kis-, de legfeljebb közepes-, míg a
lánchoz tartozó szállodák nagyüzemként írhatók le. Megjegyzendő, hogy a szállodai
nagyságrend meghatározásához nincs egységes tipológia. A hatályos jogszabály
(239/2009. Korm. rendelet) szerint a szállodának legalább 11 szobával és 21 ággyal
kell rendelkeznie. JÁVOR J. (1999:31) szerint 10-50 szoba között kis szállodáról, 50200 szoba között közepes, 200 szoba feletti kapacitás esetén pedig már nagy
szállodáról beszélhetünk. SEITZ, G. (2000:37) az ágyak számához rendeli hozzá a
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nagyságrendre utaló jelzőt. Szerinte 8-30 ágy között kisméretű, 30-99 ágyig közepes,
míg 100 ágy feletti kapacitás már nagyméretű szállodát takar.
A

szerző

véleménye

szerint

a

szálloda

kapacitását

a

szobák

mennyiségével helyes mérni arra való tekintettel, hogy a vezető termék a szoba.
Egynapi szobabér fejében ugyanis a szobát kizárólagos használatra bocsátjuk a
vendég rendelkezésére akkor is, ha szabad egyágyas szoba hiányában, kétágyasban
helyezzük el az egyedül érkezett vendéget.
Nagy szállodát – a termék, mint tiszta szolgáltatás raktározhatatlan jellegéből
adódóan – a kockázatmegosztás lehetőségének fennállása okán több szálloda
összehangolt, egységes normák szerint történő üzemeltetésével, a méretgazdaságos
nagyságrend előnyeivel szállodaláncba szerveződve érdemes működtetni (SEITZ, G.
2000). A láncok a nagyságrendelőnyöket felismerve a pénzügyi oldal felől
közelítenek az

üzemeltetéshez, arra törekedve, hogy növeljék

a szobák

értékesítéséből származó forgalom arányát, ami az elérhető magasabb árrés miatt
gyorsabb megtérülést biztosít a tőketulajdonosi kör számára (SLATTERY, P. 2003,
JAKSITY GY. 2003). Az OTUS30 Európa szállodaiparának méretét és összetételét
vizsgáló elemzése szerint az Európa 52 államában működő összes szálloda átlagos
üzemmérete a szobák száma szerint 38, míg a szállodaláncok azonos adata ennek
több mint háromszorosa (2. táblázat).

2. táblázat Szállodák átlagos üzemmérete Európában a szobaszám alapján 2002. évi
adatok szerint

15 tagú Európai Unió
10 új EU tagállam
27 nem EU tagállam
Átlagos átlagméret

Összes szállodára vetítve
(szoba)
35
61
54
38

Láncszállodákra vetítve
(szoba)
116
160
158
120

Forrás: az OTUS adatai szerint saját szerkesztés

Az adatokból a 15 tagú Európai Unió szállodái átlagméretének dominanciája
állapítható meg. Ennek magyarázata abban keresendő, hogy az összes szállodák
84%-a, a láncszállodáknak pedig 91 %-a itt található.
30

http://www.standr.co.uk/Otus%20Hotel%20Analyst%20Size%20and%20Structure%201.pdf
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Az adatok további üzenete, hogy az új és nem EU tagállamok szállodáinak
átlagmérete és a szabadságjogokat régebben élvező államok szállodáinak átlagmérete
között jelenetős az átlagméret csökkenésének irányába mutató eltérés. Ebben az
eltérésben a szerző véleménye szerint megjelenik az emberekben, így a turistákban is
genetikailag kódolt fejlődési sajátosság: az utazásokkal összefüggésben eleinte a
fiziológiai és biztonsági szükséglet élvez prioritást, amihez a viszonylag nagy
befogadóképességű szállodák kínálata a megfelelő a korábban felhozott előnyeikkel
együtt. Később, a demokrácia térbeli kiteljesedésével, intézményrendszerének az
utazások célterületeire is kiterjedő megerősödésével nő az utazó biztonságérzete,
aminek következtében növekszik a függetlenség-elvárása és a személyére szabott
szolgáltatásokra irányuló igénye. Ezeknek a kielégítésére a standardok által kevésbé
szabályozott kisebb szobakapacitású, kisebb közösséget befogadni képes, így a
vendéggel

közvetlenebb

kapcsolat

megteremtésére

alkalmas

szállodák

megfelelőbbek, mint a terméket nagy mennyiségben, iparszerűen előállító társaik. Az
eltérés másik feltételezhető oka az, hogy a vállalkozás szabadsága és a
tőkefelhalmozás lehetősége a 15 tagú Európai Unióban régebbi keletű. A
magántőkéből megvalósult vállalkozás viseli a működés kockázatát, ezért érdeke a
gazdaságos szállodaméret.
2.3. A szálloda termékszemléletű megközelítése
Nem feladva azt a nézetet, hogy a szálláshely kiválasztása az utazási döntés
folyamatában rendszerint a meglátogatandó térbeli egység – mint átmeneti
tartózkodási hely – ismeretében történik, számolni kell azzal a lehetőséggel is, hogy
az utazás célja egy adott szálloda szolgáltatásainak az igénybevétele. Ebben az
esetben a szálloda vonzerőként jelenik meg az adott desztináció kínálatában.
A turizmuselmélet rendszerszemléletű szerkezetében a turisztikai termék
alkotja a kínálat központi kategóriáját, amely LENGYEL M. meghatározása szerint
„lehet

az

otthonától

távollévő

turista

igényeinek

összességét

kielégítő

szolgáltatáshalmaz” (1992:50). A definíció nem zárja ki, sőt kifejezetten lehetővé
teszi a szálloda turisztikai termékként történő értelmezését, feltéve, hogy a szálloda
meg tudja teremteni a kínálati elemei és a vendégkör igényei közötti összhangot.
Tekintettel arra, hogy adott igényhalmaz maradéktalan kielégítésére több turisztikai
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termék is alkalmas lehet, kiemelt fontossággal bír a termék alapját képező vonzerő
(LENGYEL M 1992; MICHALKÓ G. 2012).
MICHALKÓ G. „bizonyos feltételek teljesülése esetén” (2007:100, 2012:116)
lehetségesnek tartja az elsődleges turisztikai szuprastruktúra elemeinek vonzerővé
válását, abból a fogalmi megközelítésből kiindulva, miszerint a szükséglet
kielégítésére, így a kereslet érdeklődésének kiváltására alkalmas dolog vonzerőnek
tekinthető (MICHALKÓ G. 2012). A „vonzerő” szóban testet ölt a magyar nyelv
páratlanul szemléletes kifejezőképessége, aminek alapján a szerző kísérletet tesz a
fogalom definiálására: a turisztikai vonzerő az érzékszervek és/vagy a képzelet
útján a tudatra ható olyan tényező, amely alkalmas a helyváltoztatásra irányuló
vágy felkeltésére.
Ahhoz, hogy egy szálloda vonzerőként hasson a potenciális keresletre, jól
érzékelhető pozícióval szükséges rendelkeznie a versenykörnyezetében (LEWIS, R. C.
1981; SZENDE P. 1994), amihez jelentős mértékű egyedi tulajdonságot, szerencsésebb
esetben tulajdonságokat kell tudnia felmutatni. Ezek a sajátos jegyek képezik az
alapját a szálloda egyedi értékesítési ajánlatának, a USP31-nek.

A szállodaipar

marketing és menedzsment szakirodalmának megállapításait (GRAY, W. S. –
LIGUORI, S. C. 1994; LOCKWOOD, A. – MEDLIK, S. 2001; REID, R. D. – BOJANIC, D. C.
2010 et al.), valamint gyakorlati szakemberek (SOLER, M.32 2011; HEHIR, K. M.33
2014 et al.), véleményeit szintetizálva a szálloda USP-jét három tényező határozza
meg:
 a telepítési helye,
 a kényelem, amit nyújt és
 az érték, amit képvisel.
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Unique Selling Proposition: egyedi értékesítési ajánlat
World Independent Hotels Promotion: Független szállodák online marketingjével foglalkozó
globális vállalkozás marketing igazgatója
33
Vice President of Strategic Planning for The Leading Hotels of the World: A Leading Hotel of the
World stratégiai tervezésért felelős elnök-helyettese
32

30

2.3.1. A szálloda telepítési helye
Szállodát telepíteni oda érdemes, ahol az embereknek, a szabadidejük
eltöltésével kapcsolatos igényeik kielégítéséhez, és/vagy a feladataik ellátásához
legalább egy éjszakányi szállásra és az ehhez kapcsolódó ellátásra, valamint
egyéb szolgáltatásokra van szükségük (KÁTAY Á. 2013). Azon túlmenően, hogy az
igény-kielégítés feltételrendszere alapos piackutatással és ennek eredményéhez
igazított terméktervezéssel és kivitelezéssel megteremthető (MEDLIK, S. 1993), a
szálloda telepítési helyének a USP-hatás elérése érdekében érdemes valamiben
kiemelkedőnek, esetleg „leg”-nek lennie, például az ország legmagasabb pontján
található szálloda, minden szobájával a világörökség látványát kínáló szálloda,
konferenciaközponttal egybeépített szálloda. CONRAD HILTON (1887-1979) a
telepítés helyét (location) nevezte meg a szálloda első három sikertényezőjeként.
GRAY, W. S. és LIGUORI, S. C. (1994) a szálloda telepítésére alkalmas helyszín
kiemelt feltételei közé a földrajzi tényezőket, a lokális gazdasági környezetet, a
közműveket, a telek megközelíthetőségét és a helyszín (telek) méretét sorolta, amit
CHOU, T.-Y. et al (2008) kiegészíttetek a megfelelő látvánnyal, egyidejűleg
megerősítve a helyi építési előírásoknak a telepítési hely kiválasztására és az épület
külső megjelenésére gyakorolt hatását.
Minden építménynek, így a szállodáknak is illeszkedniük kell a
környezetükbe. Az épített környezet kialakításával és védelmével a 253/1997 sz.
kormányrendelet

foglalkozik.

A

rendelet

meghatározza

az

Országos

Településrendezési és Építési Követelményeket, és elrendeli ezek kötelező
alkalmazását. A területek felhasználásával, a telkek alakításával, valamint az építési
feltételekkel a területileg illetékes önkormányzatok a településrendezési tervben,
illetve a helyi építési szabályzatban foglalkoznak. Egy adott település igazgatási
területei építési szempontból több kategóriába vannak besorolva. A hivatkozott
rendelet 2012-ben történt módosítása jelentősen bővítette a szállás típusú épületek
elhelyezésére engedélyezett területkategóriák körét. Így ezek közül a kereskedelmi és
szolgáltató terület, az ipari terület és a hétvégi házas terület kivételével – az
elhelyezhető építmény funkciójának tekintetében – bármelyik területre építhető
szálloda, a beépítési magasság megtartása mellett. Épületet azonban – így
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szállodaépületet is – csak olyan telken szabad elhelyezni, amelynél teljesülnek a
következő feltételek.


Gépjárművel közvetlenül megközelíthető, közterületről, vagy magánútról.
Megjegyzendő, hogy az útépítés jelentősen növeli a beruházási költséget.



Rendeltetésszerű használathoz szükséges gépkocsi elhelyezés. A szállodának
minden vendégszoba után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.



Biztosított a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamos energia, és ivóvíz.



Biztosított a keletkező szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése, vagy
ártalommentes elhelyezése.



Biztosított a használat során keletkező hulladék elszállítása, ártalommentes
elhelyezése, vagy házilagos komposztálásának lehetősége. Megjegyzendő, hogy
szálloda esetében elsődlegesen az elszállítás jöhet szóba, ugyanis az
üzemeltetéssel összefüggő technológia során veszélyes hulladék is képződik, pl.
használt sütőzsiradék és olaj (KÁTAY Á. 2011b).

2.3.2. A kényelem, amit a szálloda nyújt
A szálloda által nyújtott kényelem több tényező halmazaként írható le. Ezek egyike a
szolgáltatásterjedelem, ami alatt a szálloda által kínált szabadidő-eltöltési és a
hivatás gyakorlásával összefüggő szolgáltatások mennyisége értendő. A másik
tényező

a

szolgáltatási

készség,

ami

alatt

az

egyes

szolgáltatások

hozzáférhetőségének időtartama (másként fogalmazva a nyitvatartási idő) és az igény
felmerülésétől a tényleges igénybevételig tartó idő (másként fogalmazva a várakozási
idő) értendő. A harmadik tényező a szolgáltatási színvonal, ami a láncszállodák
esetében a márkanévhez tartozó sztenderdek által garantált, független szállodák
esetében a tulajdonos és/vagy az üzemeltető koncepciójának eredményeképpen kínált
minőség (KÁTAY Á. 2012C).
A vonzerőként ható egyediségre a kényelem esetében is kínálkoznak
lehetőségek. Például természetes gyógytényező rendelkezésre állása a szállodában,
kastélyépület eredeti, vagy korhű berendezési tárgyakkal, az aktuális divatnak
megfelelő szolgáltatások (wellness), a legnagyobb konferencia- és/vagy a legtöbb
szekcióteremmel rendelkező szálloda.
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A szabadidős turisták esetében az utazás célja lehet egy adott szálloda
szolgáltatásainak a kipróbálása, vagy ismételt igénybevétele. A kipróbálásra döntően
az olyan esetekben kerülhet sor, amikor a potenciális vendéget a kíváncsisága
ösztönzi egy szálloda meglátogatására. A kíváncsiság motivátor-szerepe jelentkezhet
az egy adott szállodamárkát kedvelő vendégnél, aki a kedvenc szállodamárkája
újonnan nyíló szállodáit lelkes gyűjtő módjára meglátogatja (ANANTH, M. –
DEMICCO, F. J. et al 1992). A szállodaválasztási döntés befolyásoló tényezőit és
ezeknek a döntéshozatalban betöltött szerepét és súlyát vizsgáló kutatási eredmények
a szálloda által kínált kényelmet és tartalmi elemeit az első öt faktor között
szerepeltetik (ATKINSON, A. 1988; CLOW, K. E. – GARRETSON, J. A. – KURTZ, D. L.
1994; DOLNICAR, S. – OTTER, T. 2003 et al). Megjegyzendő, hogy a hivatásukkal
összefüggésben utazók esetében a kényelem, mint a szálloda egyedi kínálati eleme
elsődlegesen a helyszín kényelmével összefüggésben merült fel a citált és további
(EGAN, D. J – NIELD, K. 2000; SHOVAL, N. 2006) kutatásokban.
2.3.3. Az érték, amit a szálloda képvisel
A szálloda, mint komplex szolgáltatási halmaz értékét az igénybevételét kiváltó
szükséglet kielégítésének várható és tényleges mértéke határozza meg. Egy
gyógyszálloda esetében ilyen például az egészségi állapot érzékelt javulása. Egy
wellness-szálloda igénybevételekor pedig a fizikai és mentális egyensúly érzése. Egy
konferencia-részvétel

sikerességének

egy

részét

például

a

szolgáltatások

pontosságának, megbízhatóságának, a közösségi programok szervezettségének
tulajdoníthatja a vendég. A szálloda értéke természetesen pénzben is kifejezhető34.
Ennek vizsgálata azonban nem képezi az értekezés tárgyát.
A

Hotels.com

piacvezető

globális

szállodafoglalási

rendszer

2013

decemberében végzett 1000 fős kutatásának eredményei szerint a hat hónapon belül
utazást tervező megkérdezettek a következő elvárásokat tartották a legfontosabbnak
(3. táblázat) a szálloda és a szállodai szoba szolgáltatásaival összefüggésben (KÁTAY,
Á. 2014a)

34

A szálloda értékét meghatározó technikák egyike a szobaár-szorzó (Room-Rate Multiplier)
technika. Eszerint a szálloda értéke = átlagos napi ár × szobák száma × 1000 (RUSHMORE, S. – BAUM,
E. 2001).
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3. táblázat A vendég által a szállodától és a szobától elvárt legfontosabb
szolgáltatások
Szállodai szolgáltatások

Szobai szolgáltatások
Internet/ingyen wifi
Fürdőszoba zuhannyal
Szobaméret
TV
Légkondícionálás
Kávé/tea
Nemdohányzó szoba
Prémium ágynemű
Napi takarítás
Matrac típusa

Reggeli
Étterem
Internet/ingyen wifi
Parkolás
24 órás Front Desk szolgálat
Dohányzásmentes szálloda
Uszoda
Bár
Légkondícionálás
Kávé/tea a hallban

Forrás: Hotels.com tanulmánya alapján saját szerkesztés

A szálloda által képviselt érték megjelenhet a Veblen-hatásként ismert jelenség
keretében. Ebben az esetben a szálloda meglátogatása presztízsértékű szabadidős
tevékenység, illetve a munkatársát üzleti útra kiküldő cég bonitásának, pozíciójának
kifejezésére alkalmas. Ezekben az összefüggésekben a szálloda önálló vonzerő, kvázi
Veblen-jószág (Kovács P. 2004; Veblen, T. 1975) az érintett vendégkör által
látogatott szállodák sorában.
2.4. A szálloda piacorientált megközelítése
Az otthon átmeneti elhagyásával összefüggésben felmerülő szállás iránti szükséglet
kielégítésére a szálloda az egyik, de nem egyetlen lehetőség. Azt a helyzetet kivéve,
hogy a szálláshelyválasztáshoz megfelelőnek tartott településen csak egyetlen
szálláshely található, a vendég egy versenykörnyezetet alkotó szálláshely-kínálatból
válogathat.
Amennyiben ebben a kínálati halmazban szállodák is szerepelnek és a vendég
preferenciája a szálloda mellett szól, a szállodák már nemcsak a többi szálláshellyel,
hanem egymással is versenyeznek a vendég megnyeréséért. Az ebben a versenyben
való megfelelő helytállás alapfeltétele a versenytársak helyes azonosítása
(MATHEWS, V. E. 2000).
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A vonatkozó szakirodalom STR35 (2015), HSMAI (2010) et al. a következő
paramétereket emelik ki a versenykörnyezetbe tartozást meghatározó sajátosságként:
 telepítési hely, a viszonyítási alapként szolgáló szállodától való távolság
 nyitás időpontja
 utolsó felújítás időpontja
 szobák száma
 kategória (szállodalánc esetében az átlagos szobaár alapján)
 minőség (az erre utaló szimbólum alapján, ami leggyakrabban a csillag)
 szolgáltatásterjedelem (a nyújtott szolgáltatások köre)
 vendégszegmensek
 árszínvonal
A versenytársak az üzemelésük minden egyes napján a szálloda beruházásakor
eldöntött

és

megépített

termékmennyiséget

„juttatják”

piacra,

vagyis

a

termékmennyiségük konstans. Nincs mód arra, hogy a kereslet változásához igazítva
növeljék azt, vagy a megmaradt termékmennyiséget átmenetileg raktározzák. Bevétel
csak az eladott szobából származik, míg az adott napon vendég nélkül üresen maradt
szoba esetében a rendelkezésre állás költségei mindenképen terhelik az üzemeltetést.
Ésszerűnek tűnik a következtetés: az üres szoba, drága szoba. Ez a megállapítás
azonban csak némi finomítással lesz helytálló.
A szállodai szobának a használatával és a vendég távozása után az újra
kiadató állapotba hozatalával összefüggésben felmerülő költségeket az értékesítés
során ki kell termelnie. Ez azt jelenti, hogy a szoba árának el kell érnie a fedezeti
pontot (költség=bevétel). A szállodák céljai ezen természetesen túlmutatnak és a
profit elérésére törekszenek (KÁTAY, Á. 2014b; HILLER, J. – WOODS, J. 2011; GÉHER,
Z. 2000 et al.). Ehhez az imént tárgyaltak bázisán először azt kell elérniük, hogy adott
napon szálláshelyszükséglettel megjelenő kereslet minél nagyobb része a szálloda
mellett döntsön. Meghatározott szálloda pedig a keresletnek ebből a részéből
igyekszik megnyerni a legmagasabb fizetőképességű és fizetési hajlandóságú
vendégkört a lehető legtöbb szobájának igénybe vételére.

35

Smith Travel Research http://www.strglobal.com/ ; Hospitality Sales and Marketing Association
International http://www.hsmai.org/
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Tekintettel arra, hogy a népesség egy része nem, vagy csak ritkán vesz részt a
turizmusban (1. ábra), a szállodák a gazdasági céljaik eléréséhez arra is igyekeznek
ösztönözni a vendégeiket, hogy évente több alkalommal is vegyék igénybe a
szolgáltatásaikat és hosszú távon is visszatérő vendégek legyenek.

1. ábra A belföldi turizmusban (többnapos utazásban) részt vevő és kimaradó
személyek aránya a lakosságon belül (%)
Forrás: KSH adatok és saját számítás alapján a szerző szerkesztése

Az ismételt igénybevétel alapvető feltétele a vendég elégedettsége.
„Az elégedettség adott személy öröme, vagy csalódottsága, ami egy termék
várakozással

szemben

érzékelt

teljesítményének

(vagy

eredményének)

az

összehasonlításából származik. Akkor elégedett a fogyasztó, ha a termék megfelel az
elvárásainak; ha felülmúlja elvárásait, akkor a vevő nagyon elégedett; elégedetlen
viszont, ha a termék nem felel meg az előzetes elvárásoknak” (Kotler, P. 2001:238).
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3. KUTATÁSI CÉLOK ÉS HIPOTÉZISEK
Az értekezés célja annak feltárása, hogy az állami tulajdon kizárólagosságának
időszakában és az ezt követően meghatározó szerephez jutott magántulajdonon
alapuló szálláshely-szolgáltatás időszakában meghozott turisztikai vonatkozású
területfejlesztési elképzelések, döntések és a megvalósult szállodai beruházások
térbeli elrendeződése, valamint a vendégkör utazási célterületei között kimutatható-e
ok-okozati összefüggés? Másként fogalmazva: a szállodák mentek/mennek-e a
vendégkörük által látogatott területekre, vagy a vendégkör megy-e a szállodával már
ellátott területekre?
A kérdés túlságosan összetett, lévén, hogy mindkét kiemelt részterületében –
a térben és az időben – történések és ezek következményei képeztek és képeznek
folyamatokat, így a feladat egyetlen egységben való közvetlen megoldására
vállalkozás veszélyeztetné annak sikerességét. Emiatt a problémát elemeire
szükséges bontani és részcélokat kitűzni annak reményében, hogy ezek egyenként
történő megoldása a probléma egészére is megnyugtató és kielégítő választ
eredményez.
A várható eredmény a következő kérdésekre adott válaszok szintetizálásából
áll:


A független szállodák piacra lépési és versenyben maradási döntései valamint
a szállodaláncok tulajdonszerzési és új beruházási döntései milyen térbeli
lefedettséget biztosítanak a hazai szállodaiparnak?



A kínálat mennyiségi megoszlásának időbeli változásaiban kimutatható-e a
térbeli lefedettséggel összefüggő, a független szállodák és a láncszállodák
tudatos növekedésére utaló tendencia?



A kínálat minőségi megoszlásának időbeli változásaiban kimutatható-e a
térbeli lefedettséggel összefüggő, a független szállodák és a láncszállodák
tudatos minőségcéljaira utaló tendencia?



Van-e kimutatható összefüggés a hazai térbeli egységek látogatottsága és a
szállodai kínálattal mért fogadóképessége között?



Milyen szempontrendszer mentén választanak a belföldi vendégek szállodát
és ezek között vannak-e kifejezetten láncszállodára, és/vagy kifejezetten
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független szállodára irányuló sajátos szempontok? A belföldi vendégkör
kiemelése azzal az indoklással történik, hogy a szerző a turisztikai
főszezonon kívüli időszak kapacitásainak jobb kihasználásra a belföldi
turizmust látja a legalkalmasabb célcsoportnak.
H1 A szállodai kereslet növekedése a szállodaipar kínálatának növekedését
eredményezi.
H2 A magasabb osztályú (csillagszámú) szállodai kínálat a gazdaságilag fejlettebb
térségekben koncentrálódik.
H3 A láncszállodák a leglátogatottabb településeken vannak jelen.
H4 A szállodai kínálat mennyiségileg már megfelel a belföldi keresleti elvárásoknak,
minőség szempontjából azonban további javulás szükséges.

38

4. A CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ ALKALMAZOTT MÓDSZEREK
Az alkalmazandó módszertan legfontosabb eldöntendő kérdése a megfelelő területi
szint kiválasztása volt (KÁTAY Á. 2015A).
A nemzetközi turizmus szereplőinek akkor lesz szüksége Magyarországon
szállodára, ha már eldöntötték, hogy Magyarországra utaznak. A szálloda telepítési
helyének országos szintű vizsgálata abban az esetben lenne indokolt, ha a vendégkör
motivációja egy vagy több konkrét szálloda meglátogatása lenne. Ezt a márkanéven
és a hozzájuk tartozó sztenderdeken alapuló termékpolitikát a szállodaláncok
alkalmazzák ugyan, de a jelenlétük Magyarországon szinte teljesen Budapestre
koncentrálódik. A belföldi turizmus szempontjából az országos szint vizsgálata
értelmetlen.
Az ország területét teljesen és ismétlésmentesen lefedő tervezési-statisztikai
régiók a fejlesztéspolitika elsődleges területi egységei. A turizmus Európai Uniós
fejlesztési forrásaihoz, így a szállodai beruházásokhoz szerezhető forrásokhoz is
regionális szinten lehet hozzáférni. A tervezési-statisztikai régiók szintjén történő
elemzés előnye, hogy lehetővé teszi az I. és II. Nemzeti Fejlesztési Terv, valamint az
Új Széchenyi Terv keretében nyert pályázati források területi megoszlásának
vizsgálatát.
A szállodáknak a megye szintjén történő vizsgálata két előnyt is hordoz:
egyrészt a 19 megye és a főváros térfelosztás az 1949/1950-es területszervezési
reform (HAJDÚ Z. 2001) óta érvényes, így alkalmas a II. Világháború pusztításait
követő megújulási folyamatnak a kezdetektől történő követésére. A másik előny a
fejlődés térbeli árnyalásának lehetősége.
A nagyjából harmincévnyi szünet után a 2012. évi XCIII. Törvénnyel újra
létrehozott járások szintjének alkalmazása a szállodaipar területi fejlődésének
további árnyalását kínálná. Bár a számuk a főváros kerületei nélkül megegyezik a
kistérségek

számával,

de

a

kistérségek

folyamatos

átformálódása,

a

határmódosulások és tényleges területfejlesztési egység-szerepük nem tette lehetővé,
hogy a járások alapjaivá váljanak (IVANICS I. – TÓTH J. 2012). A 2013-tól érvényes
járási-szintű lehatárolásban is megjelent határmódosulások a 2013-at megelőző
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időszak azonos szintű és területi lefedettséget biztosító térségi adatok hiányával
kiegészítve kizárja, de legalábbis indokolatlanul megnehezítené az egyes
térségszintek összehasonlító elemzését.
A szállodák az épített környezet elemei, részei a térnek. Mivel „…a tér
minden egyes pontja valamely községhez, városhoz csatlakozik, tartozik.” (Tóth
J. 2003:51), a szállodák a legnagyobb biztonsággal Tóth József (2003) tetraéder
modellje szerint a természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szférák
által meghatározott térbeli egység szintjén lennének vizsgálhatók. Ez a módszer
azonban a térképeken való ábrázolás lehetőségét jelentősen korlátozná, illetve a tér
felaprózását tenné szükségessé, ami az áttekinthetőséget zavarná.
Fentieket megfontolva a vizsgálat egyrészt a megyék szintjén történik,
szükség- és lehetőség szerint alkalmazva – prioritási sorrendben – a település, a
régió és a járás szintjén történő elemzéseket. Másrészt az időbeli fejlődés
folyamatai, valamint a két vezető turisztikai motiváció vizsgálhatóságának
megteremtése miatt a primer módszerek tárgyalásakor részletezett telepítési helytipológia létrehozása és alkalmazása történt.

4.1. Szekunder
A téma szakirodalmi ismeretanyagának feltárása és rendszerezése során a
nemzetközi szakirodalom tekintetében az angol nyelvű szakirodalom bősége miatt
szűkíteni kellett a kutatást a témával releváns szakirodalomra. Így a szállodaipar
globálisan általánosítható jellemzőivel (például üzemeltetési forma, telepítési
szempontrendszer),

európai

sajátosságaival

(például

üzemméret,

minősítés)

foglalkozó könyvfejezetek és szakcikkek kerültek feldolgozásra, kiemelten a Cornell
Hotel and Restaurant Administration Quarterly, International Journal of
Hospitality Management, Tourism Geography folyóiratokból.
A hazai szakirodalmi bázist a turizmus és a szállodaipar szakkönyvei mellett
a Turizmus Bulletin, a Földrajzi Közlemények, a Modern Geográfia szakcikkei,
továbbá tanulmánykötetek és konferenciaközlemények jelentették.
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A jogszabályi környezet vonatkozó előírásainak hasznosítása keretében
kronológiai sorrendben feltárásra került a turisztikai szálláshelyek, kiemelten a
szállodák fogalmi meghatározásának változása, a szállodák minősítésének előírásai
valamint a turizmus, ezen belül konkrétan a szállodaipar megjelenése a
jogalkotásban.
A Statisztikai adatok feldolgozása és értelmezése során a globális
statisztikai adatok forrásai a Turisztikai Világszervezet, a nagyrégiós (Európa)
adatok az EUROSTAT, a hazai adatok pedig a KSH honlapjáról származnak. Ezen
kívül a nemzetközi szállodaipar méretének és jelentőségének érzékeltetése, valamint
a hazai mutatókkal való összehasonlíthatóság érdekében hasznosításra kerültek az
MKG, az OTUS és az STR adatai.
Az elektronikus források alkalmazása egyrészt számos esetben lehetővé
tették az idő hatékony felhasználását, másrészt bizonyos források más módon nem
férhetők hozzá, harmadrészt a nyomtatott szakirodalom hosszabb időeltolódással
képes követni egy ilyen dinamikus jelenség, mint a turizmus és a szállodaipar
eseményeit és eredményeit.

4.2. Primer
4.2.1. Kvantitatív
4.2.1.1. Megkérdezés és honlap tartalomelemzés a működő szállodák körében
A vizsgálatban azok az egységek alkotják a működő egységek mintasokaságát,
amelyek a kapacitásadataik alapján szállodaként üzemelhetnek és 2013-ban még
működtek, függetlenül a működésük folyamatos, vagy szezonális jellegétől. Az
adatbázis létrehozásához hasznosításra kerültek a Magyar Szállodák és Éttermek
szövetségének címlistái, az itthon.hu szálláskeresője, a hazai szállodaipar mennyiségi
és minőségi fejlődésének történetéről szóló publikációhoz (KÁTAY Á. 2012B)
használt kérdőívezés adatai, a KSH tájékoztatási adatbázisa, a szállodák honlapjai,
telefonos és személyes információszerzés és internetes keresőportálok. Az adatbázis
létrehozásához a következő adatok szükségesek: régió, megye, járás, település, név,
megnyitás éve, eredeti funkció, minőség (HSU tagság opcionálisan), szobaszám,
üzemelés időtartama, üzemeltetési forma, szállodalánc neve (opcionálisan).
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A pályázati források odaítélt összegének vizsgálata során az adatgyűjtés lezárásának
időpontja: 2013. december 3136.
Az egyes időszakok szállodafejlesztéseinek adatai táblázatba rendezve
biztosítják a kínálat összetételének áttekinthetőségét. A szálloda telepítési helye öt
főcsoportban kerül rendszerezésre: Budapest, megyeszékhely, Balaton, gyógyés fürdőhely, egyéb település.
A Balaton, valamint a fürdőhelyek kategóriában a Velencei-tó és a Tisza-tó
esetében a kiépített tóparti résszel rendelkező települések37 adatai szerepelnek.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közegészségügyi
Főosztályának
(www.antsz.hu)

a

természetes
szerint

a

gyógytényezőkel
hazai

természetes

kapcsolatos

nyilvántartásai

gyógytényezők

többsége

gyógyfürdőkben férhető hozzá. A vízen kívül további természetes gyógytényezők
megléte erősítheti az egészségturizmusban való részvétel motivátor-hatását. Ezért a
gyógy-

és

fürdőhelyek között

szerepelnek

a

gyógyhelyeken

valamint

a

gyógyiszappal, gyógygázzal és a gyógybarlanggal rendelkező településeken működő
szállodák adatai.
Amennyiben

a

természetes

gyógytényezővel

rendelkező

település

megyeszékhely is, a szálloda a megyeszékhely adatai között szerepel azzal az
indoklással, hogy ezeken a településeken a szabadidős és a hivatásturizmus egyaránt
igényli a szállodai kapacitásokat.
Az adott szálloda minősége megállapításának alapja a szálloda minőségét
kommunikáló csillagok száma. A szállodák 2012. június 11-én használhatták utoljára
szabadon a csillagot a saját maguk által elvégzett minősítésük kommunikálására. Ezt
követően – 2012. június 12-től – a Hotelstars Union szállodaminősítési rendszer a
szimbólumaként alkalmazott csillaggal együtt Nemzeti Szállodai Tanúsító Védjegy,
melynek használata feltételekhez kötött (http://www.hotelstars.hu/). A megszerzett
csillagok száma a minőségi többlet elismeréseként megszerezhető „Superior”
kifejezéssel bővíthető. A szerző szükségesnek tartotta világosan elkülöníteni az

36

Ez indokoltnak bizonyult, mert még december 31-én is történt forrás-megítélés.
http://www.balatonland.hu/balaton-telepulesek; http://www.visitvelenceito.hu/;
http://www.umvp.eu/category/tagek/tisza
37
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egyes minőségi fokozatokat. Ezért az egyes időszakok szállodai kínálatának adatait
tartalmazó táblázatokban a „Superior” minősítéssel is bíró szállodák mennyisége a
„+” jel után következik.
A működő szállodák átlagos minőségének meghatározása a táblázatokba
rendezett kínálati adatok között a szobakapacitásra vetítve történt. A szerző azért
döntött az egységek száma helyett a szobaszámra vetített minőség megjelenítésére,
mert az adásvétel tárgya, a szálloda vezető terméke a szoba. A szálloda szobakínálata
pedig konstans. Nincs mód a termelés növelésére konjunktúra esetén és raktározni
sem lehet az eladatlan termékmennyiséget.
Átlagos minőség =

Σ (adott szálloda szobaszáma × csillagjainak száma38)
Σ szállodák szobaszáma

Arra való tekintettel, hogy egy megszokott szolgáltatás-színvonalhoz
ragaszkodó vendég annak néz utána, hogy a meglátogatandó településen van-e a neki
megfelelő csillagszámú szálloda, a szállodák minőség szerinti megoszlásának az
egységek száma szerinti vizsgálata is megtörténik a szobaszám-szerinti vizsgálattal
azonos térfelosztásra vetítve.
A Hotelstars Union-hoz (HSU) csatlakozott szállodák esetében a HSU
magyarországi honlapján (www.hotelstars.hu) felsorolt szállodák minősítése került
figyelembe vételre. Ennek hiányában a szálloda honlapján megjelenített csillagok
száma volt a számítás alapja. Amennyiben ez sem állt rendelkezésre, sorrendben a
booking.com, vagy a hotels.com elektronikus helyfoglalási rendszerek minősítése
került figyelembe vételre. Azokban az esetekben, amikor az eddig felsorolt források
egyike sem jelenített meg szimbólumot az adott szálloda minőségének az
érzékeltetésére, a szálloda a „minőségmegjelenítés nélküli” egységek között szerepel.
A szobaszáma megjelenik az átlagos minőség kiszámításához használt tört
nevezőjében, a számlálójában azonban nem.
A szállodák megyei szintű térképes megjelenítésekor a jelölések a térképen a
megyére, Budapest esetében a kerületre utalnak, tehát nem jelölik a szállodának a
megyén illetve a kerületen belüli pontos telepítési helyét.
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A „Superior” jelző a szorzatban 0,5-del került figyelembe vételre
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4.2.1.2. Kérdőíves megkérdezés a belföldi turisták körében
A megkérdezés 2012 második félévében történt kérdezőbiztosos módszer
alkalmazásával, a megkérdezést megelőző öt évben legalább egy alkalommal
szabadidős vagy hivatásgyakorlási céllal utazó és szállodát igénybe vevő felnőtt
(nagykorú) belföldi lakosság körében. A kérdőívet a 2. melléklet tartalmazza.
Az adatok feldolgozása IBM SPSS Statistics Version 21, az IBM Watson
Analytics és a WordClouds.com programok alkalmazásával történt.
A

térbeliségre

irányuló

kérdések

esetében

a

regionális

szintű

válaszlehetőségek esetében a NUTS2 régiók kerültek megjelenítésre az értekezésben
alkalmazott térfelosztás egységessége érdekében, valamint a korábban felhozott
módszertani megfontolások miatt. A kérdőív tesztelése során kiderült, hogy a
kérdőívben megjelenített – régiókat ábrázoló térkép ellenére – a Balatonra utazó
megkérdezettek nehezen azonosították a Balatont a Dél-Dunántúli régió részeként,
továbbá a passzív szabadidős turisták a déli- az aktívak inkább az északi partra
utaztak. Ezért és a Tisza-tóval kapcsolatos hasonló tapasztalatok okán ez két
turisztikai régió (Balaton a déli és északi, valamint Keszthely miatt a nyugati
partszakaszára bontva) egy-egy (összesen négy) külön válaszlehetőségként szerepel
az utazás célterületére irányuló kérdésben.
4.2.2. Kvalitatív – Mélyinterjúk szállodai szakemberekkel
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének budapesti, északi, keleti és nyugati
régiójának vezetőjével, valamint Balatonfüred, Budapest, Sopron, Szeged és Pécs
egy-egy

szállodájának

igazgatójával

készült

strukturált

mélyinterjú.

Az

interjúkérdéseket a 3. melléklet tartalmazza. Az interjúzás eredményei az értekezés
esettanulmányában kerülnek hasznosításra.
Az 1970-es és ’80-as évek szocialista tömegturizmusának a szerző személyes
emlékeit kiegészítő megismeréséhez volt és jelenlegi pályatársakkal – a
HungarHotels portása Budapesten, az OIH és az IBUSZ külképviselője Moszkvában
és a COOPTOURIST idegenvezetője – készült strukturálatlan interjú. Ezek
eredményei az értekezés megfelelő részében kerülnek bemutatásra.

44

5. EREDMÉNYEK
Szállodát érdemes telepíteni, ahol az embereknek, a szabadidejük eltöltésével
kapcsolatos igényeik kielégítéséhez és/vagy a feladataik ellátásához legalább egy
éjszakányi

szállásra

és

az

ehhez

kapcsolódó

ellátásra,

valamint

egyéb

szolgáltatásokra van szükségük (KÁTAY Á. 2011b). A szálloda telepítési helyéről
való döntés tulajdonosi kompetencia. Conrad HILTON-nak a szálloda épületéről
vallott felfogása szerint: „Minden szállodának egy jó telepítési hellyel kell
rendelkeznie” (BAIRD, C. D. 2004:18) A szálloda üzemeltetéséhez a tulajdonos
gazdasági céljaitól – profitorientált, vagy non-profit üzletvitel – függetlenül bevételre
van szükség. A bevétel forrása a vendég.
A szállodának tehát mindenekelőtt azt kell elérnie, hogy a vendég a
rendelkezésére álló szálláshelyek kínálatából emellett a szállástípus mellett döntsön,
bejelentkezzen és legalább egy éjszakát eltöltsön. Ez a folyamat már a szolgáltatás
igénybevételét jelenti a vendég- és bevételt a szálloda számára. A folyamat első
megvalósulásának feltétele, hogy a szálloda olyan helyen legyen, ahová a vendég
szívesen, vagy kötelességszerűen, de mindenképpen ellátogat. A látogatás
megismétlése a lokális vonzerő függvénye, az adott szálloda ismételt igénybe vétele
pedig az előző alkalommal elvárt és észlelt szolgáltatások közötti reláción múlik. A
szállodai szolgáltatások igénybevétele folyamattá szervezhető a 2. ábra szerint.

2. ábra A szállodai szolgáltatások igénybevételének modellje
Forrás: KÁTAY, Á. 2011A
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5.1. A szállodaipar fejlődése az állami tulajdonlás időszakában
5.1.1. 1945 – 1971. Az újjáépítés és a hiánypótló kapacitások megvalósításának
időszaka
5.1.1.1. A tervgazdálkodás hatása a kínálat mennyiségi és minőségi alakulására
Az állam, mint tulajdonos döntéseit jellemzően a politikai érdekei vezérlik. A II.
Világháború végétől az 1970-es évek elejéig terjedő időszakban nagyrészt a fizikai
pusztítás helyreállítása történt. Az 1968-ban bevezetett Új Gazdasági Mechanizmus
nyitottabbá tette az országot és a gazdaságpolitika is felismerte, hogy az ország
adósságállományának csökkentéséhez nélkülözhetetlen devizát a turizmus a többi
szektorhoz

képest

alacsonyabb

áron

képes

kitermelni,

illetve az

akkori

szóhasználattal élve „kemény” valutát megszerezni. Mind a termék elfogyasztásához,
mind a valutaváltáshoz a turista személyes jelenléte szükséges, aminek
nélkülözhetetlen feltétele a szálláslehetőség (KÁTAY Á. 2012b).
Az 1945 előtt épült és a tárgyalt időszak során megvalósult szálláshelyszolgáltató létesítmények közül jelenleg 128 üzemel szállodaként. Ezek kevesebb,
mint fele (62 egység) épült 1945 után. A Magyar Népköztársaság első ötéves
népgazdasági tervéről, az 1950. január 1-től az 1954. december 31-ig terjedő
időszakra szóló 1949. évi XXV. törvény már célként határozta meg a belföldi
turizmusban részt vevők számának növelését, de nem tért ki a növekedni előírt
keresletet kiszolgálni hivatott kínálat megteremtésére. „Gondoskodni kell arról, hogy
a népi demokrácia nagy vívmánya, a fizetett szabadság révén az üdülőhelyeken és
gyógyfürdőkön közel 200.000-rel több gyermek és felnőtt dolgozó tölthesse el
szabadságát” (1949. évi XXV. tv. 42. § (6)).
Az első ötéves terv célkitűzéseit módosító 1951. évi II. törvény 21. § (4)
megerősítette az iparosítandó városok felsorolását és kiegészítette az ipari jellegű
városokká fejlesztendő települések neveivel (3. ábra).
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3. ábra Az első ötéves terv (1949. évi XXV. törvény) és az ezt módosító 1951. évi II.
törvény szerint iparosítandó és ipari jellegűvé fejlesztendő városok
Forrás: a http://lazarus.elte.hu39 térképének felhasználásával és az 1951. évi II. törvény 21. §
(4) adatai szerint saját szerkesztés

Az első ötéves terv célkitűzéseiben látens módon már megjelenő szabadidős és az
iparosítással összefüggésben szükségszerűen prognosztizálható hivatásturizmus
szállásigényének kielégítése konkrét tervcélként szerepelt a következő tervperiódus
előírásai között.
Az 1958-1960. évi hároméves népgazdaságfejlesztési (sic!) terv irányelveit
megfogalmazó 1958. évi II. törvény 1.100 szállodai szoba létesítését írta elő „az
idegenforgalom és a belföldi szükségletek kielégítése érdekében”. Emellett a törvény
rendelkezett a Gellért Szálló és a Royal Szálló újjáépítésének befejezéséről, továbbá
előírta, hogy „újból szállodai célokra kell berendezni néhány, átmenetileg más célra
használt fővárosi és vidéki szállót” (30. §).

39

http://lazarus.elte.hu/hun/hunkarta/sajto/muszaki/04.jpg
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„Az üdülés további fejlesztése érdekében javítani kell az ellátást, az üdülők
épületének és felszereléseinek állapotát. A dolgozók jobb ellátása, valamint az
idegenforgalom várható igényeinek megfelelően a lehetőségekhez képest tovább kell
fejleszteni a Balaton üdülő hálózatát” (1958 ÉVI II. TV. 32. §). A döntésben szerepet
játszott Magyarországnak a Brüsszelben 1958-ban megrendezett Világkiállításon
való sikeres megjelenése, továbbá az itt megvásárolt és Siófokon, Tihanyban,
Balatonföldváron

valamint

Keszthelyen

felállított

motelekkel

megvalósított

férőhelybővítés program, ami a Nyugat féle történő nyitás balatoni szállásbázisát
jelentette (HAHN, L. 1983). A motelprogram sikerességét igazolja, hogy ebben az
1959-ben a kínálatba belépett szállástípusban az átlagos tartózkodási idő 1959-1965
között a rendelkezésre álló adatok szerint 3,4 és 5,5 nap között volt, szemben a
szállodákban teljesült – azonos időszakban mért – 2,0 napot meg nem haladó átlagos
tartózkodási idővel (KSH 1966).
Az 1945-1960-ig terjedő időszak során mindössze hat jelenleg is üzemelő
szálloda épült. A csekély számban való fennmaradás részben azzal magyarázható,
hogy 1956 forradalmi eseményei „Budapest amúgy is csekély szállodai
férőhelyeinek mintegy 50 százalékát használhatatlanná tették” (REHÁK, G.
2007:335).

A megmaradt hatból három, eredetileg munkásszálló funkcióval létesült

Budapesten – kettő a VIII. és egy a XI. kerületben – egy-egy pedig Komlón,
Körmenden valamint Siófokon. Átlagos méretük Budapesten 134 szoba volt, míg a
vidéki településeken azonos sorrendben 25, 21 és 29 szobás szállodák épültek. A
jelenlegi minősítésük legfeljebb 3 csillagos (kettő szálloda minősítés nélkül
működik) ami azt is jelenti, hogy az épületek állapotával és helyiségkapcsolataival,
valamint egyéb fejlesztési szükségleteivel összefüggésben várható felújítási és
minőségfejlesztési költségek nem, vagy csak indokolatlanul lassan térülnének meg,
ezért elmaradtak.
1960 és 1971 között Budapesten, az üdülésre alkalmas természeti adottságú
területeken, de elsősorban a Balaton-parti településeken, valamint hiánypótló és
kapacitásbővítő jelleggel megyeszékhelyeken (Kecskeméten, Debrecenben és
Egerben), valamint a jelentősebb alföldi gyógyfürdőhelyeken (Hajdúszoboszlón és
Gyulán) történt 100 szobát meghaladó és jelenleg szállodaként működő
kapacitásbővülés (4. és 5. ábra). További négy megyeszékhelyen (Nyíregyházán,
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Szolnokon, Szombathelyen és Pécsett) a szobakapacitás-növekedés nem érte el a
százat, Salgótarján 50 szobás új szálláshelye pedig – KISZ-vezetőképző táborként –
nem kereskedelmi jelleggel működött.

4. ábra Az 1960 és 1971 között épült működő szállodai kapacitások a megyékben
(szoba)
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés a KSH térképének felhasználásával

A kapacitásbővítések tudatos helyszínválasztásában a tulajdonosi funkciót betöltő
államnak az a felismerése is szerepet játszott, hogy hozzáértő szervezetre kell bízni
az állami kézbe vont vagyonnak a tervcélok elérése érdekében történő működtetését.
Ennek megvalósítása érdekében 1965-ben az 1957-es alapítású Országos
Idegenforgalmi Szálloda és Étterem Vállalat

jogutódjaként létrehozta a Hungária

Szálloda és Étterem Vállalatot, rövid nevén a HungarHotels-t, és új vállalatként
létrehozta a Pannónia Szálloda és Vendéglátóipari Vállalatot, rövid nevén a
Pannóniát (JÁVOR J. 1999). Budapesten és a Balatonon mindkét vállalat fejlődési
lehetőséghez jutott, viszont a Vadászati Világkiállítás fejlesztési lehetőségeit a
Pannónia kapta meg.
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5. ábra Az 1960 és 1971 között épült, száz szobát meghaladó működő szállodai
kapacitások a településeken (szoba)
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés a KSH térképének felhasználásával

Megjegyzendő, hogy a Balaton mellett működő szobakapacitás több mint
egynegyede eredetileg a szociálturizmus keretében, üdülőként funkcionált. A
Balaton mellett történt kifejezetten szállodai célú fejlesztések tartalmazták az északi
oldalon (Balatonalmádi, Balatonfüred) terjeszkedő HungarHotels és a déli oldalon
(Siófok) működő Pannónia szállodavállalatok beruházásait.
Budapest belvárosán kívül (6. ábra) a II. kerületben történt jelentősebb, 200
szobát meghaladó kapacitásbővülés a Budapest Körszálló megépítésével. A szálloda
telepítési helyének kiválasztását a főváros urbánus és szabadidős területei felé
egyaránt kiváló közlekedési kapcsolatai indokolták. Az időszak elején Zuglóban
(XIV. kerület) létesített szálláshely eredeti funkciója diákszálló volt. Az egyetlen,
standardok alapján létesült és működtetett, szállodalánc tagjaként üzemelő
ötcsillagos minőségű szálloda az 1969-ben Budapesten az V. kerületben megnyitott
Duna InterContinental (jelenleg Marriott Hotel) volt. Az időszak során megvalósult
beruházások pénzügyi kockázatát az állam viselte, ami magyarázza, hogy a szép
kilátás primátusa felülírta az alaprajz-gazdaságossági szempontokat, így a szálloda
mind a 364 szobája dunai kilátással rendelkezik.
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6. ábra Az 1960 és 1971 között épült működő szállodai kapacitások Budapesten
(szoba)
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a http://upload.wikimedia.org térképének
felhasználásával

A felsoroltakon kívül mindössze 8 település egy-egy szállodájában valósult meg
összesen 349 szobányi működő kapacitás, amelynek közel a felét Visegrádon, a
Vadászati Világkiállítással (1971) összefüggő fogadóképesség növelésére épült
Silvanus adta (KÁTAY Á. 2012). A Vadászati Világkiállításra épült további szállodák
(RUBOVSZKY A. 2009) közül a Wien (XI. kerület) és az Aero (IX. kerület) őrizte meg
a funkcióját40 Budapesten, míg a szintén budapesti Volga, a szekszárdi Gemenc és a
dobogókői Nimród már nem üzemelnek.
Az időszak során létesült és jelenleg is működő kapacitások közel
háromnegyede (72,93%) a nemzetközi vonzerővel bíró Budapesten és a Balatonnál
valósult meg. A 4. táblázat adatait a turizmus két vezető motivációjával összefüggő
szállásigény kielégítésének összefüggésében vizsgálva megállapítható, hogy a
döntően szabadidős indíttatású utazásokra alapozott kapacitások a Balatonnál és a
gyógy-, valamint fürdőhelyeken épültek, közel a 60%-át (58,66%) kitéve az
40

A Wien az értekezés lezárásakor már nem üzemel, eladó.
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egésznek. Ez – kiegészítve a főváros és az érintett megyeszékhelyek szabadidőturisztikai potenciáljával – egyértelműsíti, hogy az időszak szállodafejlesztései
elsődlegesen a szabadidős szegmens keresletére számítva történtek, a biztosnak
tartott motivációkra, a vízparti pihenésre, gyógyulásra, városlátogatásra alapozva.
4. táblázat 1960 és 1971 között létesült, működő szállodai kapacitások adatai

összesen szálloda (db.)
részesedés a szállodákból (%)
összesen szoba (db.)
részesedés a szobákból (%)
láncszálloda (db.)
láncszálloda átlagmérete (szoba)
független szálloda (db.)
függetlenek átlagmérete (szoba)
ötcsillagos szálloda (db.)
négycsillagos szálloda (db.)
háromcsillagos szálloda (db.)
kétcsillagos szálloda (db.)
egycsillagos szálloda (db.)
minőségmegjelenítés nélkül
átlagos minőség, csillag
láncszállodák átlagminősége
függetlenek átlagminősége

gyógyBuda- megye/fürdő- egyéb összepest székhely Balaton hely* település sen
10
1141
27
9
6
63
15,87
17,46
42,86 14,29
9,52
100
1.504
769
2.977
627
267 6.144
24,48
12,52
48,45 10,21
4,35
100
5
1
3
2
0
11
209
108
315
163
n/a
220
5
10
24
7
6
52
92
66
85
43
45
72
1
0
0
0
0
1
1
3
1
3
1
9
7
5
14+2
4
2
34
1
3
7
2
1
14
0
0
2
0
1
3
0
1
1
0
1
3
3,8
2,8
3,2
3,3
3,4
3,0
4,2
4,0
3,4
3,6
n/a
3,8
2,9
2,6
2,2
3,0
3,4
2,4
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

*gyógyhely, gyógy-/termálfürdővel, gyógyiszappal, gyógygázzal, gyógybarlanggal
rendelkező település, Velencei-tóparti település, Tisza-tóparti település.

A Magyar Népköztársaság második ötéves népgazdaság-fejlesztési tervéről szóló
1961. évi II. törvény 79. § szerint „Az idegenforgalom és a belföldi szükségletek
jobb kielégítése érdekében 1.450 szobával kell növelni a szállodai férőhelyek
számát, elsősorban a meglevő szállodák bővítése és korszerűsítése útján, főként
Budapesten és a Balaton mentén. Vidéken legalább hét szállodát kell üzembe
helyezni, illetve bővíteni”. Az 1961 és 1965 között épült és jelenleg is működő 1.692
szobányi kapacitásból kivonva az eredetileg üdülőként funkcionáló egységek 463
szobát kitevő kínálatát és számolva az eltelt fél évszázad alatt feltételezhetően
41

Pécsett a Laterum Hotel minőségileg kettő szárnyból áll
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bekövetkezett funkcióváltásokkal és megszűnésekkel megállapítható, hogy a
tervcélok teljesültek. A rendelkezésre álló adatokból (KSH 1966) számolva42 a
férőhelykapacitás-kihasználtság 1965-ben 56,5% volt, ami a férőhelyek magas
kihasználtságát

jelenti.

Tapasztalati

adatok

azt

mutatják,

hogy

adott

férőhelykapacitás-kihasználtság 10-12%-kal magasabb szobakapacitás-kihasználtság
mellett valósul meg (4. melléklet).
A harmadik ötéves tervben az előzőhöz hasonló konkrét célok nem kerültek
megfogalmazásra, sőt a turizmus csak érintőlegesen és nagyos általános
megfogalmazásban jelent meg a terv fő célkitűzései között, miszerint „Szélesíteni
kell idegenforgalmi kapcsolatainkat” (1966. ÉVI II. TÖRVÉNY 3. § (4)). Ennek ellenére
a tervidőszakban 3.271 jelenleg is működő szoba épült, aminek csak 19,2%-a volt az
eredeti funkcióját tekintve üdülő.
A tulajdonában lévő kínálat kihasználtságát a „gondoskodó állam” a
szociálturizmus eszköztárával is biztosította. A támogatott üdültetés főként a
magánszférához közel álló ágyszámú szobák és az étkezések jellege (turnusokban
ugyan, de többnyire felszolgálással) miatt volt „szállodaszerű”. A minőség egyéb
elemei, mint a tárgyi komfortelemek és kiegészítő szabadidős szolgáltatások nagyon
korlátozottan álltak rendelkezésre, vagy hiányoztak. A független szállodák nagyon
alacsony átlagos minőségének (2,4 csillag) ezeknek az állapotoknak a részleges,
vagy teljes fennmaradása a feltételezhető oka különösen a Balatonnál, ahol az
átlagminőség alig haladja meg a kettő csillagot. Az érintett szállodák honlapjain a
vendégek bejegyzéseiben a megtapasztalt minőséggel összefüggésben gyakran
használt kifejezés a „retro”.
A láncszállodák átlagminősége megközelíti, a megyeszékhelyeken eléri,
Budapesten pedig meghaladja a négy csillagot. Ez megerősíti azt az elméleti
alapvetést, hogy a jellemzően munkaidőben és a cég költségén utazó hivatásturista
kevésbé árérzékeny és ezzel arányosan igényes, amihez a kínálat minőség és
árszínvonal tekintetében is alkalmazkodik (FARAGÓ, H. 2000

ET AL.).

Az időszak

mennyiségi növekedése mind a szállodaegységek, mind a szobák számának
tekintetében sorrendben a Balatonra és Budapestre koncentrálódott (7. ábra). A
42

A Balatonnál működő és június 30-ikai állapotot tükröző férőhely-kapacitást a szerző 184 üzemelési
nappal vette figyelembe az 1965-ben május 01-től október 31-ig meghatározott idegenforgalmi
idényre tekintettel.
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szállodaláncok elsősorban Budapesten jelentek meg, a megvalósult beruházások felét
és a szobakapacitások 2/3-át képviselve. A Balatonnál az időjárástól kevésbé függő
élményszerzési lehetőségeket kínáló északi parton (Balatonfüred és Balatonalmádi)
épült három – eredetileg HungarHotels – szálloda működik jelenleg is szállodalánc
tagjaként. A további három láncszálloda Debrecen, Hajdúszoboszló és Gyula SZOTüdülőiként épültek a szociálturizmus szolgálatában.

7. ábra Az 1960 és 1971 között létesült működő szállodai kapacitás térbeli
megoszlása mennyiség szerint (szoba)
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

5.1.1.2. A szállodák keresletének célterületei
A KSH adatait43 elemezve megállapítható, hogy az időszak során a szállodák iránti
kereslet vendégéjszakában mérve több mint kétszeresére (215,3%) nőtt, ami jóval
meghaladta az időszak férőhelyekben mért fogadóképességének növekedését
(187,3%). A fogadóképesség a tárgyalt időszakban a szállodákon kívül további
szálláshely-szolgáltatók férőhely-kapacitásával együtt értendő. Ennek az oka az,
hogy a szálloda csak 1972-től vált önálló kategóriává a statisztikai adatgyűjtésben
(DEMÉNYNÉ L. ZS. – HOLKA GY. 2001).

43

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_oga001.html
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A Központi Statisztikai Hivatal 1966-ban jelent meg olyan kiadvánnyal, amely
lehetőséget kínált a keresletnek az értékezés céljainak megfelelő részletességű
vizsgálatára (8. ábra). Az „Idegenforgalmi Adattár” (KSH 1966) adatközlésének
térbelisége úgynevezett „területcsoportok”-ban jelent meg, amelyek közül több is –
Budapest, Balaton, gyógyfürdő – azonos a kínálat rendszerezéséhez alkalmazott
elemekkel, megyei szintű adatok azonban még nem álltak rendelkezésre. A tárgyalt
időszakban a szállodák fogalomkörébe tartozó egységek: szálloda, fogadó, motel és
turistaház. Az egyéb szálláshelyek: kemping, turistaszállás és a fizetővendéglátás.
A növekedés dinamikája mind a belföldi, mind a külföldi kereslet esetében
egyértelmű (8. ábra). A különbség a célterületben jelenik meg, amennyiben a
külföldiek szinte kizárólag a két frekventált turisztikai központot látogatták. Az
egyéb területek vendégéjszakáit döntő többségben (KSH adatokból számolva 1965ben 96%) megyeszékhelyeken és járásszékhelyeken töltötték. A belföldiek
érdeklődése a balatoni üdülési lehetőségek bővülésével a főváros látogatásának
stagnálása mellett növekvő mértékben fordult a Balaton felé.

8. ábra Vendégéjszakák száma területcsoportonként a szállodákban és az egyéb
szálláshelyeken 1958 – 1965. (éj)
Forrás: KSH adatok szerint saját szerkesztés

Hangsúlyozandó, hogy a vizsgálatban szereplő, működő szállodai kapacitás
eredetileg többnyire a szociálturizmus egységeiben funkcionált. Ez magyarázatot ad
a jelenleg működő balatoni kapacitások jellemzően három csillagos és az alatti
minőségére (9. ábra).

A belföldiek által látogatott további területeken eltöltött
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vendégéjszakák számított többségének (> 75%) célpontjai a megye- és a járási
székhelyek voltak, ami egyrészt arra enged következtetni, hogy az ilyen utazások
vezető motivációja a hivatással állt összefüggésben, másrészt 1957-ben a szállodák
45%-a, 1963-ban 44,2%-a ezeken a településeken volt. (KSH 1966).

9. ábra Az 1960 és 1971 között épült működő szállodák (egység) térbeli megoszlása
minőség szerint
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

Az adatok összehasonlíthatósága érdekében az 1970-es év keresletének alakulása a
kereskedelmi szálláshelyek fogalomkörében kerül megjelenítésre (10. ábra).
Kereskedelmi szálláshelynek minősülnek a szállodák, turistaszállások, nyaralóházak,
kempingek, a turisztikai célokat csak ideiglenesen szolgáló kisegítő szálláshelyek (pl.
diákotthon, munkásszállás) és a fizetővendéglátás (KSH 1971). 1970-től már
rendelkezésre álltak a kereslet térbeli megoszlását a kutatási céloknak megfelelően
megjelenítő megyei szintű adatok.

A megyékre bontott adatok még jobban

megerősítik a turisztikai szempontból kétközpontú ország-képet. A Balatonon és
Budapesten kívül 1965-ben százezer vendégéjszakát meghaladó kereslettel
mindössze kilenc település (sorrendben: Miskolc, Szeged, Hajdúszoboszló, Pécs,
Debrecen, Győr, Eger, Sopron, Hévíz) rendelkezett. Ezek közül a szállodák
részaránya csak kettő település (Hajdúszoboszló és Miskolc) esetében nem érte el a
33%-ot (KSH 1966), ami indokolttá tette a szállodai kínálat növelését különösen
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Hajdúszoboszló esetében (ld. 5. ábra), ahol a vendégéjszakák alig 10%-a jelent meg a
szállodákban 1965-ben.

10. ábra Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma a megyékben és
Budapesten 1970-ben (éj)
Forrás: KSH adatok szerint saját szerkesztés

5.1.2. 1972 – 1978. A keresleti oldal kettős hatása a szállodaipar kínálatára
A népgazdaság negyedik ötéves tervéről szóló 1970. évi II. törvényben már
megjelent a turizmusban rejlő gazdasági előny és érdek felismerése. „A nemzetközi
idegenforgalomból származó bevételt több mint másfélszeresére kell növelni. A
szállodai kapacitás - a létesítmények kategóriájától függően - 6,5-8,5 ezer
férőhellyel bővüljön. A gyógyfürdőket, valamint az egyéb idegenforgalmi
szolgáltatásokat is jelentősen fejleszteni kell” (1970. évi II. tv. 29. §). A tulajdonosi
funkciót betöltő állam a gazdaságpolitikai érdekei mellett a turizmussal összefüggő
társadalompolitikai érdekeit is felismerte. A Minisztertanács által 1971-ben
elfogadott Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (OTK) turisztikai
prioritásai a Fővárost, a Balatont és a gyógyfürdőhelyeket jelölték meg a külföldi
kereslet számára vonzó, így fejlesztendő területként, a hazai lakosság pihenési és
kikapcsolódási szükségleteinek kielégítése érdekében pedig az urbanizációs
folyamatoknak legjobban kitett térségek fejlesztése (ld. az első ötéves terv
nagyberuházásaival összefüggésben fejlesztendő városokról készített 3.ábra) volt a
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cél (AUBERT A. 2001). Megjegyzendő, az utóbbi fejlesztési célkitűzés a hétvégi
telkes-házas

övezetek

kialakulását

eredményezte,

kifejezetten

rekreációs

lehetőségek biztosítása okán. A koncepció hat tervezési-gazdasági körzetre osztotta
az országot (11. ábra). Ezeken belül a központi szerepkör szerint történő minősítés
alapján az országostól a részleges alsófokú központig kilenc, a budapesti
agglomeráció településeivel és az egyéb településekkel együtt összesen tizenegy
kategóriába sorolta a településeket (HAJDÚ Z. 2001).

11. ábra Tervezési gazdasági körzetek Magyarországon az OTK szerint
Forrás: HAJDÚ Z. 2001:218

Az 1972. (III. 28.) Bk. M. – Á. H. rendelettel a szálloda megkülönböztethetővé vált
más

szálláshely-szolgáltató

létesítményektől

–

motelektől,

fogadóktól,

turistaházaktól (DEMÉNYNÉ L. ZS. – HOLKA GY. 2001) –, ami megteremtette a
statisztikai profiltisztítás lehetőségét is.
Az 1970-es évek szállodai beruházásai az Országos Településhálózat-fejlesztési
Koncepcióval és különösen az állam centralizációs törekvéseivel összhangban és a
megelőző időszak folyamatainak folytatásaként elsődlegesen a Fővárosra, a
megyeszékhelyekre, a Balatonra és a gyógyfürdőhelyekre irányultak (12. ábra).
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12. ábra Az 1972 és 1978 között épült működő szállodai kapacitások a megyékben
(szoba)
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés a KSH térképének felhasználásával

Az állam a gondoskodó szerepkörét gyakorolva a pihenési, kikapcsolódási,
feltöltődési célú utazásokhoz való hozzájárulását szociálpolitikai kérdésként kezelte,
amire az Alkotmányban a pihenéshez való jog rögzítése és a jog gyakorlásához a
munkaidő törvényes megállapítására, a fizetett szabadság biztosítására és az üdülés
megszervezésére vállalt kötelezettsége (1972. évi I. tv. 56. §) is késztette. A tárgyalt
időszak során általánosan elterjedté vált a 44 órás munkahét és minden második
szombat szabad lett. Ennek következtében az egy keresőre jutó évi szabadnapok
száma az 1965-ös 77-ről 1979-re 107-re növekedett (GERGELYNÉ, B. R. 1981).
A szabadidő pihenési célú eltöltésére a kedvező természeti adottságokkal
rendelkező térségek a legalkalmasabbak, főleg, ha a cél nem mutat túl a passzív
időtöltéshez szükséges feltételrendszer és keretek biztosításán. A természeti
környezet turisztikai hasznosításhoz való alkalmasságára irányuló kutatásában
KERTÉSZ Á. (1988) már alkalmazta a „Randeffekt”44 tényezőt, azt vizsgálva, hogy
adott terület erdő-, vagy víz szélén fekszik-e. A tényező alkalmazását azzal a
véleményével indokolta, hogy a hétvégére, vagy hosszabb időre üdülési céllal érkező
44

szegélyhatás
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vendégek „elsődleges szempontnak tekintik a víz melletti vagy erdő melletti fekvés
előnyeit” (1988:120).
Ahol víz van, ott élet is van. A víz megnyugtató látványa, hangja, illata és
genetikailag kódolt életérzése, valamint élményközvetítési potenciálja hozzájárul a
szabadidő eltöltéséhez előzetesen asszociált kikapcsolódás elvárásához. Másrészt az
emocionális

megközelítések

kiegészülnek

a

vízzel

összefüggő

racionális

ismeretekkel, nevezetesen a felszín alatti vizekben rejlő egészségmegőrző/javító
hatások kipróbálására és hasznosítására irányuló igényekkel (KÁTAY, Á. 2010).
5.1.2.1. A szocialista tömegturizmus kínálatalakító hatásai
A szocialista államok közötti megállapodásokkal garantált tömegturizmus számára
meg kellett teremteni a propaganda céllal is bemutatni szándékozott települések
turisztikai fogadóképességéhez nélkülözhetetlen szálláslehetőséget. Az országos, a
kiemelt felsőfokú, a felsőfokú és a részleges felsőfokú kategóriába sorolt
településeken (13. ábra) megvalósult szállodai beruházások bázisán jöttek létre a
főleg a Szovjetunióból tömegesen érkező csoportok útvonalainak (14. ábra)
magyarországi szakaszai és állomásai is (KÁTAY Á. 2012b.)
O.: Budapest
K. F.: Debrecen, Győr,
Miskolc Pécs, Szeged,
F.: Békéscsaba, Kaposvár, Kecskemét
Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Nyíregyháza
R. F.: Baja, Eger, Dunaújváros, Hatvan, Hódmezővásárhely,
Nagykanizsa, Salgótarján Sopron, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg
Jelmagyarázat: O.: Országos központ, K. F.: Kiemelt felsőfokú központ, F.: Felsőfokú
központ, R. F.: Részleges felsőfokú központ

13. ábra Az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció „országos” és
„felsőfokú” minősítésű településeinek hierarchiája
Forrás: Hajdú Z. 2001; Kőszegfalvy Gy. 2009; alapján saját szerkesztés
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14. ábra Szovjet csoportok jellemző útvonalai Magyarországon az 1970-es és 1980as években
Forrás: KÁTAY, Á. 2010B, valamint Rózsa András (2015) és Szűcs László (2013) interjúk
alapján saját szerkesztés a KSH térképének felhasználásával

Megjegyzendő, hogy az érintett településeken több igénybevett szálloda a 2000-es
évek eleje óta már nem üzemel, pl. a részleges felsőfokú minősítésű Dunaújvárosban
1954-ben épült Arany Csillag, a felsőfokú minősítésű Salgótarjánban az 1964-ben
épült Karancs, a szintén felsőfokú Székesfehérváron az 1972-ben épült Alba Regia,
és a kiemelt felsőfokú Miskolchoz tartozó Miskolctapolcán a Junó. A felsorolt
megyeszékhelyek mellett az időszak teljes szobakapacitás-bővüléséhez mérten
érdemi – legalább 100 új szobát jelentő – fejlődés Budapesten, a Balatonon és az
akkor már hagyományokkal

és

ismeretséggel

rendelkező gyógyfürdő- és

üdülőhelyeken történt az egységekből 70%-os, a szobákból 79%-os részesedéssel
(15. ábra).
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15. ábra Az 1972 és 1978 között épült, száz szobát meghaladó működő szállodai
kapacitások a településeken (szoba)
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés a KSH térképének felhasználásával

5.1.2.2. A minőség megjelenése a szállodafejlesztések állami célrendszerében
A népgazdaság ötödik ötéves tervéről szóló 1975. évi IV. törvényben már nevesítve
is megjelent a minőség, mint a turisztikai fogadóképesség fejlesztendő tényezője. „A
lakosságnak az életszínvonal emelkedésével és az életkörülmények változásával járó
üdülési és kirándulási igényeit magasabb színvonalon kell kielégíteni. Folytatni kell a
fontosabb kiránduló központok kiépítését. A területrendezésen és a közművesítésen
kívül meg kell gyorsítani a szükséges kereskedelmi létesítmények és a turisztikai célt
szolgáló olcsó szállás-férőhelyek - egyszerű szállodák, turistaszállások, motelek stb.
- fejlesztését. Az idegenforgalomból származó devizabevételt legalább 60%-kal kell
növelni. Idegenforgalmunk fejlesztése végett 5.800-6.000 férőhellyel bővüljön a
szállodai befogadóképesség. Folytatni kell a gyógyvízkincs idegenforgalmi
hasznosítását segítő fejlesztéseket” (1975. ÉVI IV. TÖRVÉNY 40. §).
A devizabevétel forrása a magas fizetőképességű (akkori szóhasználattal:
tőkés országokból érkező) vendég volt.

A turizmus a döntéshozók számára
62

alkalmasnak tűnt a tervcélok megvalósítására, mivel a gazdaság más ágazataihoz
képest 14%-kal olcsóbban termelte ki a devizát és jutott valutához (REHÁK, G.
2005). Az előbbi esetben ugyanis szálláshelyi szolgáltatások és vendéglátóipari
termékek

valamint

szolgáltatások

ellenértékére

konvertibilis

(a

KGST45

forgalomban transzferábilis) fizetőeszközre szóló követelése keletkezett, az utóbbi
esetben pedig Forintot adott érte, amit a vendég itthon termelt áruk és további
szolgáltatások megvásárlására fordított.

A nyugati országokból érkező turisták

szívesen látogatták a „legvidámabb barakk”, „gulyásszocializmus”, „kelet- és
nyugatnémetek találkozóhelye” és hasonló – pozitív asszociációkat hordozó –
jelzőkkel felruházott Magyarországot.
A

magas

megnyeréséhez

a

fizetőképesség
szocialista

mellé

országok

szükséges

fizetési

tömegturizmusa

hajlandóság

által

folyamatos

igénybevételnek kitett szállodák egyre kevésbé voltak alkalmasak. Rózsa András –
aki az OIH46 és az IBUSZ moszkvai külképviselője volt 1982-1986 között –
elmondása szerint az INTOURIST szervezésében érkező szovjet beutazó csoportok
egész évben folyamatosan érkezetek, lemondás alig volt. Az értekezés szerzője a
tárgyalt időszakban a székesfehérvári Alba Regia Szálloda recepciósa volt és
emlékei szerint naponta legalább kettő, de nem ritkán három, sőt, alkalmanként
négy szovjet csoport is tartózkodott a szállodában, ami 44 – 66 – 88%-os
szobakapacitás-kihasználtságot jelentett alacsony átlagár elérése mellett.

45
46

Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa
Országos Idegenforgalmi Hivatal
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5.1.2.3. A kereslet térbeli megoszlása
A szállásigénnyel járó kereslet térbeli megoszlása tekintetében a Balatonon osztozó
megyék elsősége mind a belföldi, mind a külföldi turisták esetében egyértelmű (16.
ábra).

16. ábra A szállodák vendégéjszakáinak száma a megyékben 1972 – 1978. (ezer éj)
Forrás: KSH adatok alapján a szerző számítása és szerkesztése

Azonban, míg a külföldi vendégéjszakák harmada-negyede szállodában került
eltöltésre, ugyanez az arány a belföldiek esetében sokkal rosszabb, 10% alatti
értékeket mutat. A jelentősebb iparral rendelkező megyéken kívül a belföldi
forgalom négyszázezer vendégéjszaka alatt maradt a megyék kereskedelmi
szálláshelyein és százezer éj alatt a szállodákban.
A belföldi kereslet változásai
A hazai turizmus belföldi keresletének alakulása tekintetében folytatódott az 1960tól kimutatható folyamat, amely szerint a belföldi vendégkör kiszorult a
szállodákból (5. táblázat). A szállodák iránti belföldi kereslet nominális stagnálása
mellett a kereskedelmi szálláshelyekből való részesedése csökkent.
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5. táblázat A belföldi vendégéjszakák száma és megoszlása a kereskedelmi
szálláshelyeken 1960 – 1978.
Év
1960
1965
1970
1975
1976
1977
1978

Szálloda
ezer éj
arány (%)
2240
65,8
2079
39,8
2549
28
2178
17,6
2243
17,4
2367
17,1
2336
16,4

Egyéb kereskedelmi szálláshely
ezer éj
arány (%)
1163
34,2
3151
60,2
6565
72
10199
82,4
10683
82,6
11509
82,9
11949
83,6

Forrás: Gergelyné, B. R. (1981) szerint saját szerkesztés

A csökkenés kiemelt oka a szállodai kapacitás-kínálat alapvetően devizaszerzési
céllal történő fejlesztése (GERGELYNÉ, B. R. 1981). Ennek velejárója a kívánatos
keresleti szegmensek fizetőképességéhez és fizetési hajlandóságához igazított
árszínvonal, ami magasabb volt a belföldi lakosság által a diszkrecionális
jövedelemből kifizethetőnél. A szállodai áraknak a nemzetközi kínálathoz igazítását
a belkereskedelmi miniszter korábban már hivatkozott 7/1972-es rendelete tette
lehetővé, a szabad árformába utalva a „luxus”, az „AI”, AII” és „B”
szállodaosztályok szobaárait, míg a legalacsonyabb minőségi kategóriát képviselő
„C” osztály szobaárait hatósági korlátok határozták meg.
A belföldi vendégkör szállodai szállásigényének alacsony részaránya
különösen Budapesten szembetűnő (17. ábra). Ehhez az is hozzájárult, hogy a
budapesti férőhely-kapacitások kihasználtsága a növekvő külföldi keresletnek,
benne a magas fizetőképességű tőkés keresletnek köszönhetően az 1975-ös 55,2% ról 1978-ra 69,3%-ra nőtt47, miközben számottevő kínálatnövekedés nem történt
(18. ábra).

47

KSH adatok alapján a szerző számítása. Ennek során az 1975. június 30-ikai és az 1978. július 31ikei férőhely-kapacitások 365-szöröse került éves adatként figyelembe vételre azzal a magyarázattal,
hogy Budapest szállodái folyamatos üzemelésűek. Az év közben történt szállodanyitások torzító
hatása a szerző véleménye szerint érdemben nem befolyásolja a számított adat értékét.
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17. ábra A szállodák vendégéjszakáinak száma Budapesten 1972 – 1978. (ezer éj)
Forrás: KSH adatok alapján a szerző számítása és szerkesztése

18. ábra Az 1972 és 1978 között épült működő szállodai kapacitások Budapesten
(szoba)
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a http://upload.wikimedia.org térképének
felhasználásával

Az időszak során a budapesti kínálatba belépett működő kapacitások többségét
kettő szálloda – a főleg a magas jövedelmű és a hivatással összefüggésben utazókra
alapozva a várban épült Hilton, valamint a Szentendrére vezető út mentén a
szabadidős városlátogató turizmust kiszolgáló Hunor – jelentették.
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A külföldi kereslet alakulása
A külföldi kereslet Budapest és a Balaton mellett Hajdú-Bihar megyében nőtt
jelentős mértékben mind a kereskedelmi szálláshelyek, mind a szállodák
tekintetében. A többi megye külföldi vendégforgalmát többnyire enyhe
növekedéssel a kereskedelmi szálláshelyek kétszázezer és a szállodák ötvenezer
alatti vendégéjszaka-száma jellemzi (KSH). A növekedés a korábban már tárgyalt
szovjet

és

más

szocialista

csoportforgalom

városlátogató

turizmusával

magyarázható.
A szállodák külföldi keresletének növekedését a szocialista vendégforgalom
emelkedése határozta meg, míg az 1973-as olajválság továbbgyűrűző hatásai
(LENGYEL, M. 1997a) átmeneti csökkenést okoztak a tőkés beutazó forgalomban,
ami csak 1976 után kezdett újra növekedni (19. ábra). A szocialista országok
forgalma jelentősen hozzájárult a szállodák magas kapacitáskihasználtságához,
ezáltal munkalehetőséget biztosított, így ágazati szinten hozzájárult a politikailag
megkövetelt teljes foglalkoztatottsághoz. Az áralku a szervezett beutazó szocialista
tömegturizmus esetében azonban nem a tényleges piaci szereplők között zajlott. Az
így lebonyolított vendégforgalom a magas kihasználtság mellé alacsony átlagárat –
a vendéglátó szolgáltatások esetében alacsony árrést – eredményezett, ami vállalati
szinten legfeljebb a fenntartási költségeket fedezte, fejlesztésekhez már nem
biztosított saját forrást.
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19. ábra Szállodák vendégéjszakái nemzetiség48 szerint 1972 – 1978. (éj)
Forrás: KSH adatok alapján a szerző számítása és szerkesztése

KSH adatokból számítva az időszak vendégéjszakákban mért szállodai keresletének
növekedése (132%) meghaladta a férőhelyekben mért szállodai kapacitásnövekedést
(114%). Ez a mennyiségi növekedés fenntartását indokolta különösen azokon a
településeken, melyek vendégforgalma a kereskedelmi szálláshelyek összességében
jelentősen emelkedett és ez a meglévő szállodai kapacitásokat terhelte túl (20. ábra).
Ilyen települések Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Sárvár, Gyula és Harkány (KSH
1965, 1975).

48

A KSH módszertana szerint külön vizsgált tőkés országok: Ausztria, Franciaország, Hollandia,
Olaszország, Német Szövetségi Köztársaság, Nagy-Britannia, skandináv országok, Svájc, USA.
Külön vizsgált szocialista országok: Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, Német
Demokratikus Köztársaság, Romána, Szovjetúnió
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20. ábra Az 1972 és 1978 között létesült működő szobakapacitás térbeli megoszlása
mennyiség szerint
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

5.1.2.4. A szállodai kínálat alakulása a politikai tervek és a keresleti igények
hatásmechanizmusában
A hazai termál és gyógyvízkincs turisztikai célú hasznosítása céljából 1972-ben
létrehozott Danubius Szálloda és Gyógyüdülő vállalat a tárgyalt időszakban még
csak a Margitszigeten és Hévízen rendelkezett gyógyszállodával, a másik két
egysége a Hilton Budapest és Helikon (Keszthely) voltak. A korábban hivatkozott
1975. évi IV. törvény egyidejűleg írta elő a gyógyvízkincs idegenforgalmi célú
hasznosításának folytatását, valamint a lakossági üdülési igények és az olcsó
szálláshelyek – köztük az „egyszerű szállodák” létesítését. Ezek együttes hatása
magyarázza a gyógy- és fürdőhelyek szállodai fejlesztésének kimagasló részarányát
az időszak kapacitásnövekedésében. Ugyanez a markáns mennyiségi növekedés és a
minőségre – valószínűsíthetően a belföldi vendégkör részére való megfizethetőség
okán – vonatkozó kormányzati elvárás a magyarázata annak, hogy ezeken a
településeken a jelenleg üzemelő független szállodák átlagos minősége a két csillagot
alig haladja meg (6. táblázat).
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6. táblázat 1972 és 1978 között létesült, működő szállodai kapacitások adatai
gyógyBuda- megye/fürdő- egyéb összepest székhely Balaton hely település sen
összesen szálloda (db.)
5
6
11
22
8
52
részesedés a szállodákból (%)
9,62
11,54
21,15 42,31
15,38 100,00
összesen szoba (db.)
698
449
687 1.613
315 3.762
részesedés a szobákból (%)
18,55
11,94
18,26 42,88
8,37 100,00
láncszálloda (db.)
1
2
6
9
láncszálloda átlagmérete (szoba)
322
127 n/a
159 n/a
170
független szálloda (db.)
4
4
11
16
8
43
függetlenek átlagmérete (szoba)
94
49
62
41
39
52
ötcsillagos szálloda (db.)
1
1
négycsillagos szálloda (db.)
1
2
2+2
7
háromcsillagos szálloda (db.)
3
3
5 12+2
3+1
29
kétcsillagos szálloda (db.)
1
1
1+1
3
7
egycsillagos szálloda (db.)
1
1
2
minőségmegjelenítés nélkül
4
1
1
6
átlagos minőség, csillag
4,2
3,9
3,2
3,2
3,4
3,4
láncszállodák átlagminősége
5,0
3,5 n/a
3,7 n/a
3,9
függetlenek átlagminősége
3,6
4,4
2,5
2,4
2,9
2,5
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés
A devizakitermelés növelésének forrását a tőkés relációból érkező vendégkör által a
szállodákban eltöltött vendégéjszakák jelentik. Ennek mennyiségi és részaránybeli
növeléséhez a fizetési hajlandóságot kellett megnyerni, amihez a kínált minőség
növelése vált szükségessé. Az időszak során épült és jelenleg is működő szállodák
esetében az eredeti – csillagok számával mért – minősítés megtartása a jellemző
(21. ábra). Érdemi fejődés Hévízen a volt kétcsillagos Panoráma Szálló „B”
épületének a HUNGUEST üzemeltetésében négy csillag superior-rá fejlesztése
révén történt. A minőségjavulási cél azonban így is elértnek tekinthető, mert a
tárgyalt időszakban megvalósult, az előző időszakhoz képest közel azonos
nagyságrendű működő kapacitás átlagosan 0,4 csillaggal jobb minőséget képvisel.
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21. ábra Az 1972 és 1978 között épült működő szállodák (egység) térbeli
megoszlása minőség szerint
Forrás saját kutatás, számítás és szerkesztés

A három csillag superior és az ennél magasabb osztályú szállodák fele
szállodaláncok üzemeltetésében, kizárólag Budapesten és a gyógyturizmus
frekventált településein (Bükfürdő, Hajdúszoboszló, Hévíz) van jelen, míg Szeged
jelenleg négycsillagos Novotel szállodája eredetileg a HungarHotels-hez tartozó
háromcsillagos Hungária volt. A további három négycsillagos, de független
szálloda

az

eredetileg

HungarHotels

tulajdonú,

háromcsillagos

Claudius

Szombathelyen, a szintén 1972-ben épült Európa Budapest II. kerületében és az
1970-es években Hajdúszoboszlón eredetileg kormányüdülőnek épült Apolló
Termálhotel.

5.1.3.

1979

–

1989.

A

minőségközpontú

szállodafejlesztésektől

a

tulajdonosváltásig
A

Minisztertanácsnak

az

idegenforgalomról

szóló

2006/1979-es

rendelete

kifejezetten a kedvező természetföldrajzi adottságokkal rendelkező tájegységeket
minősítette kiemelt idegenforgalmi körzeteknek. Ebbe a körbe tartozott a Balaton
mellett a Velencei-tó, a Dunakanyar, a Mátra és a Bükk, majd SopronKőszeghegyalja, a Tisza-tó és Mecsek-Villány (AUBERT A. 2001).
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A népgazdaság VI. ötéves tervéről szóló 1980. évi II. törvény nem tűzött ki
turisztikai mennyiségi célokat. Fejlesztendőnek minősítette viszont a fogadás
feltételeit, a gazdaságossági szempontok figyelembevételét, ideértve az átlagos
tartózkodási idő és az átlagköltés növelését. A térbeli fejlődés tekintetében előírta a
frissen kialakított kiemelt üdülőkörzetek további fejlesztését, valamint a gyógy- és
termálvízkincs turisztikai hasznosításának meggyorsítását (1980. ÉVI II. TÖRVÉNY 38.
§ (1-3))
5.1.3.1. A külföldi tőke megjelenése a szállodaiparban
A törvényben rögzített térbeli fejlesztési célkitűzések ellenére az Ausztria és
Magyarország kormányai között létrejött 300 millió dolláros (ötmilliárd Schilling)
turisztikai felhasználású hitel-megállapodás keretében 1978 és 1985 között
megvalósított szállodai fejlesztések az állam, mint tulajdonos döntése értelmében
elsődlegesen Budapestre koncentrálódtak (22. ábra). Megjegyzendő, hogy ez a hitel
volt a forrása a turisztikai infrastruktúrát bővítő és korszerűsítő beruházásoknak is,
ideértve a Budapest Kongresszusi Központ, valamint a Ferihegy II. termináljának
megépülését, amelyek egyrészt egy újfajta motivációval (konferencia- és
kongresszusi turizmusban való részvétel), másrészt újabb küldő piacokról
(tengerentúli országok) érkező – egyértelműen szállásigénnyel jelentkező –
vendégkör elérését tették lehetővé. A Hegyeshalomnál és Kópházánál megépült
határátkelők a közúton történő be- és kilépés gyorsaságát és kulturáltságát javították,
ami az érkező vendégek első benyomása és a távozó vendég élményértékelése
szempontjából is jelentős fejlesztés volt (AUBERT A. 2001, BÁRTFAI E. 2001, PÉTERI
L. 2003a).
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22. ábra Osztrák hitelkeretből 1978 és 1985 között megvalósult szállodai
beruházások
Forrás: VÁTI 2005:89 és BÁRTFAI E. 2001:23 alapján saját szerkesztés

5.1.3.2. A bel- és külföldi kereslet eltérő tendenciáinak a kínálatra gyakorolt
hatása
Az állam, mint tulajdonos regionális szállodatelepítési helyválasztási döntései nem
voltak összhangban a területi különbségek csökkentéséről szóló törekvésekkel,
ugyanakkor egyértelműen megjelent bennük a területfejlesztés – vonzerőn alapuló –
turisztikai szemléletmódja. Ennek keretében a számottevő – a hazai viszonylatban
nagynak nevezhető 200 szoba feletti – kapacitás-növekedést eredményező szállodai
beruházások azokban a megyékben történtek, amelyeknél a kereslet alakulása mind
mennyiségében mind tendenciájában ezt indokolta (23. és 24. ábra).
Vélhetőleg az államnak ez a jól érzékelhető tulajdonosi magatartása vezetett a
további hitelezők és a tőkéjüket a szállodaiparba befektetni szándékozó külföldi –
svéd, osztrák, jugoszláv – tőke érdeklődésének felkeltéséhez az 1980-as évek
második felében. Ez Bükfürdőn, Tihanyban és Budapesten eredményezett szállodai
beruházásokat (AUBERT A. 2001, GYŐRFFY A. 2004).
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23. ábra A szállodák vendégéjszakáinak száma a megyékben 1979-1989. (ezer éj)
Forrás: KSH adatok és saját számítás alapján a szerző szerkesztése

24. ábra Az 1979 és 1989 között épült működő szállodai kapacitások a megyékben
(szoba)
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a KSH térképének felhasználásával
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A szállodák esetében a kereslet egyre inkább a külföldi, ezen belül a tőkés
országokból érkezők keresletét jelentette (25. ábra). Az 1978-as második olajválság
ellenére 1981-től ismét növekedni kezdett az akkori szóhasználattal „tőkés”
országokból érkezők vendégéjszakáinak száma. A belföldi vendégkör az időszak
során 15%-kal kevesebb vendégéjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken.
Enyhe emelkedés csak Győr-Sopron, Fejér, Komárom és Szolnok megyében történt.
A csökkenő érdeklődés vesztesei a szállodák voltak, amelyekből tizenegy év alatt
eltűnt közel nyolcszáz-ezer belföldi vendégéjszaka, az 1979-es teljesítmény 35%-a.
A szocialista beutazó forgalom hullámzását a Lengyelországból érkezők számának
évről-évre százezres nagyságrendű változása és az átlagos tartózkodási idejük 2-3
nap közötti mozgása okozta. A forgalmi hullámhegyeket a különvonatok idézték elő.
Nagy Ferenc, a HungarHotels legendás budapesti portásának elmondása szerint a
lengyel különvonatokkal érkező vendégek 1981-1984 között a Budapest Szállóban és
a Royal Hotelben voltak elhelyezve. A vendégek az elő és utószezonban (januártólmárciusig és novembertől karácsonyig) kéthetente érkeztek és három éjszakát
töltöttek el félpanziós ellátással. Egy különvonatnyi csoport alkalmanként hét vasúti
kocsit megtöltő vendégből állt, ami a 289 szobás, 530 férőhelyes Budapest Szálloda
esetében telt ház közeli kapacitáskihasználtságot jelentett.
A szállodát igénybe vevő szocialista beutazó forgalomban kettő lényeges
változás történt, ami Magyarország turizmusát, ezen belül a szállodák forgalmát
hosszabb távra befolyásolta. Az egyik a szervezett szovjet tömegturizmus jelentős
visszaesése, a másik a két német állam újraegyesítése volt. A kereslet alakulásának
harmadik fontos változását az 1987. évi 25. törvényerejű rendelet 49 (JOBST, Á. 2012)
hozta a világútlevél 1988. január 01-ével történt bevezetésével. Fentiek
következményeként a belföldi-szocialista-tőkés-vegyes külföldi vendégéjszakák
megoszlása a szerző KSH-adatelemzése alapján az 1979-es 35-31-28-6 arányról
1989-re 18-20-53-9-re változott.

49

Az intézkedést a külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1989. évi XXVIII. törvény megerősítette
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25. ábra Szállodák vendégéjszakái nemzetiség50 szerint 1979-1989. (éj)
Forrás: KSH adatok alapján a szerző számítása és szerkesztése

A népgazdaság VII. ötéves tervéről szóló 1985. évi VII. törvény az idegenforgalom
esetében a minőség javítását, benne a turisztikai miliő elemeinek „kellemesebbé
tételét” tűzte célul. Ettől a vonzerő, az átlagos tartózkodási idő és a turisztikai
termékek

fogyasztásának

növelését,

következményként

pedig

a

bevételek

növekedését várta. A törvény kifejezetten rögzítette, hogy a szálláshely-szolgáltatás
további mennyiségi növekedését csak a közepes és alacsony árszínvonalú szállások
esetében tartja indokoltnak, míg a magasabb kategóriák tekintetében a megkezdett
beruházások befejezése volt a cél (1985. ÉVI VII. TÖRVÉNY 52. § (1-4)). A döntés a
turizmus alakulását befolyásoló – korábban felsorolt – történések, valamint ezeknek
a szállodai kapacitások kihasználtságára gyakorolt hatásai (26. ábra) ismeretében
megalapozott volt.

50

A KSH módszertana szerint külön vizsgált tőkés országok: Ausztria, Franciaország, Hollandia,
Olaszország, Német Szövetségi Köztársaság, Nagy-Britannia, skandináv országok, Svájc, USA.
Külön vizsgált szocialista országok: Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, Német
Demokratikus Köztársaság, Romána, Szovjetúnió
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26. ábra A szállodák kapacitásainak kihasználtsága 1979 – 1989. (%)
Forrás: KSH adatok szerint a szerző szerkesztése

Az időszak egyértelmű nyertese Budapest. A belföldi vendégkör érdeklődésének
csökkenése a főváros tekintetében is érzékelhető (27. ábra) és 41.000 vendégéjszaka
elvesztését jelenti. A külföldi vendégéjszakák száma azonban 1.349 ezerrel nőtt,
egyidejűleg nőtt az eltérés a szobakapacitás-kihasználtság és a férőhelykapacitáskihasználtság között. Ezt azt jelenti, hogy Budapest szállodai kereslete átalakulóban
volt és a szabadidős csoportok mellett növekvő részarányt képviseltek a jellemzően
egyágyas igénybevétellel jelentkező hivatásturisták.

27. sz. ábra Szállodák vendégéjszakáinak száma Budapesten 1979-1989. (ezer éj)
Forrás: KSH adatok alapján a szerző számítása és szerkesztése
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Ez a szegmens a jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező, frekventált és
presztízsértéket is képviselő telepítési helyű, magas minőségi színvonalú szállodákat
részesíti előnyben (SHOVAL, N. – MCKERCHER, B. – NG, E. – BIRENBOIM, A. 2011),
amelyek a magas diszkrecionális jövedelmű szabadidős turizmus számára is vonzó
kínálatot jelentenek. A tárgyalt időszakban Budapesten épült működő szállodai
kapacitások ennek megfelelően döntően a belvárosban, ezen belül a turisztikailag is
frekventált területeken épültek (28. ábra).

28. ábra Az 1979 és 1989 között épült működő szállodai kapacitások Budapesten
(szoba)
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés a http://upload.wikimedia.org térképének
felhasználásával

A minőség előtérbe kerülése megfigyelhető (29. ábra) az egységek összetételének
alakulásában, mely szerint a működő kapacitások közel harmada a három csillagot
meghaladó szállodaosztályhoz tartozik. A vendégéjszakák számának és a kapacitások
kihasználtságának összefüggésében Budapest vezető szerepének megmaradása a
mennyiségi és a minőségi fejlődésben egyaránt indokolt. A Balatonnál megvalósított
működő beruházások többségének eredeti funkciója kis- és közepes nagyságrendet
képviselő üdülő volt, köztük egyedül Balatonlellén a Postás Üdülő kapacitása haladta
meg a 200 szobát. Szintén a nagynak minősülő nagyságrendet képviselte az átalakuló
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vendégforgalom kiszolgálására az elavult tihanyi motelek felszámolásával új
beruházásként épült 330 szobás Club Tihany.

29. ábra Az 1979 és 1989 között épült működő szállodák (egység) térbeli megoszlása
minőség szerint
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

Az időszak nyertesei Budapest mellett a gyógyhelyek. Az 1979-1989 között a gyógyés fürdőhelyeken (30. és 31. ábra, 7. táblázat) épült működő szobák 63%-a
Bükfürdőn,

Sárváron,

Hévízen,

Zalakaroson,

Harkányban,

Gyulán

és

Hajdúszoboszlón lépett be a kínálatba.

30. ábra az 1979 és 1989 között létesült működő kapacitás térbeli megoszlása
mennyiség szerint (szoba)
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés
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A mennyiségi fejlődést indokolta a vendégforgalom pozitív változása, ami a felsorolt
Nyugat-dunántúli települések esetében a kereskedelmi szálláshelyeken 206%-os, a
szállodáknál viszont 362%-os volt51. Az Alföld két érintett településén a
vendégforgalom eltérően változott. A változás a szállodák esetében 129%-os volt,
míg a kereskedelmi szálláshelyek iránti érdeklődés Hajdúszoboszló keresletének
16%-os csökkenésével és Gyula keresletének 21%-os növekedésével összességében
9%-kal csökkent. Harkányban a szállodák keresletének stagnálása (a változás indexe
103,5%) azzal magyarázható, hogy az időszak elején (1980-ban 130 szobával) és a
végén (1989-ben 81 szobával) lépett be egy-egy szálloda a kínálatba. A
szállodaláncok marketingen alapuló beruházási és tulajdonszerzési döntéseit igazolja
az, hogy Budapesten kívül kizárólag a hosszú távon biztos keresletű és a szezonalítás
hatásának kevésbé kitett egészségturisztikai adottságú településeken, valamint az
előbbi ismérveknek a hivatásturizmus okán szintén megfelelő megyeközpontokban
fejlesztették a portfoliójukat.

31. ábra Az 1979 és 1989 között épült, száz szobát meghaladó működő szállodai
kapacitások a településeken (szoba)
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a KSH térképének felhasználásával

51

KSH 1980. és 1989. évi területi statisztika települési adatai alapján a szerző számítása
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7. táblázat 1979 és 1989 között létesült, működő szállodai kapacitások adatai

összesen szálloda (db.)
részesedés a szállodákból (%)
összesen szoba (db.)
részesedés a szobákból (%)
láncszálloda (db.)
láncszálloda átlagmérete (szoba)
független szálloda (db.)
függetlenek átlagmérete (szoba)
ötcsillagos szálloda (db.)
négycsillagos szálloda (db.)
háromcsillagos szálloda (db.)
kétcsillagos szálloda (db.)
egycsillagos szálloda (db.)
minőségmegjelenítés nélkül
átlagos minőség, csillag
láncszállodák átlagminősége
függetlenek átlagminősége

gyógyBuda- megye/fürdő- egyéb összepest székhely Balaton hely település sen
20
14
15
3852
20
107
18,69
13,08
14,02 35,52
18,69
100
3.553
884
1.442 2.664
733 9.276
38,30
9,53
15,55 28,72
7,90
100
11
2
8
21
266
190
138
210
9
12
15
30
20
86
70
42
96
52
37
57
2
2
8+1
1
3
9+1
1+1 22+3
8
10
8 20+3
9+4 55+7
2
2
5
4
13
1
1
1
2
1
1
5
4,1
3,3
3,2
3,3
3
3,6
4,2
3,8
3,8
4,1
3,2
3
3,2
2,9
3
3
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

5.1.4. A szállodaként működő szálláshelyek fejlesztéseinek összegzése a
szocializmus időszakában
A szocializmus időszakában a szállodai beruházások telepítési helyének regionális és
település-szintű meghatározása az állam központi akaratának következménye volt. A
beruházási döntés gazdasági kockázatát az állam tulajdonosként viselte. Ezt a
kockázatot

csökkentendő,

egyrészt

meghatározta

a

beutazó

szocialista

tömegturizmus útvonalát és szálláshelyeit, másrészt igyekezett a turisták által
egyébként is látogatott desztinációkban a mennyiségi fejlesztésekkel alkalmazkodni
a keresleti oldal igényeihez.

52

Hévízen a Helios Hotel kettő különböző minősítésű épületszárnyból áll.
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A szállóvendégek átlagos tartózkodási idejének alakulása (32. ábra) több keresleti
jelenség együttes hatásának a következménye. A vendégek száma a megyékben
1960-tól 1978-ig folyamatos növekedéssel megduplázódott és meghaladta az 1.800
ezer főt, majd az időszak végéig stagnált. A vendégéjszakák száma 1978-ra szintén a
kétszeresére nőtt, de a növekedési tendencia – kisebb mértékben ugyan (1978-1989ig +10%), de – ezt követően is megmaradt. A kereslet elsődleges motivációja a
vízparti üdülés (Balaton) mellett a gyógyhelyek, főként a gyógyfürdővel rendelkező
települések meglátogatása volt. Az időszak végére (1989) a százezret meghaladó
szállodai vendégéjszakát felmutató 15 vidéki település közül öt (Balatonfüred,
Siófok, Balatonföldvár, Keszthely, Tihany) helyezkedik el a Balaton partján, ami
magyarázza Veszprém megye vendégforgalmának vezető szerepét az időszak végén.
A további tíz település (Hévíz, Debrecen, Bük, Sopron, Győr, Hajdúszoboszló,
Miskolc, Szeged, Pécs, Eger) kivétel nélkül természetes gyógytényezővel
rendelkező, közülük hét emellett megyeszékhely is, ami a hivatás- és kulturális
turizmusban való részvétellel bővíti a vendégkör motivációját. Budapest esetében a
vendégek száma (Ibázis= 321%), és az általuk eltöltött éjszakák száma is (Ibázis=
386%) folyamatosan nőtt az időszak során53.
A vendégkör összetételében a külföldi vendégek dominanciája erősödött
mind nominálisan (169 ezerről 2.437 ezerre), mind részarányát tekintve (16%-ról
76%-ra).Hasonlóan alakultak a vendégéjszakák is, ahol a külföldiek az 1960-as 590
ezerrel szemben 1989-ben már 6.712 ezer éjszakát töltöttek el a szállodákban, ezzel
25%-ról 82%-ra növekedett a részesedésük az összes szállodai vendégéjszakákból54.
Tekintettel arra, hogy az időszak során azonos arányban növekedett a
szállodai férőhelyek (Ibázis= 352%) és az eltöltött vendégéjszakák (Ibázis= 345%)
száma55, a kínálat mennyiségi növekedése gyakorlatilag konzerválta a főszezoni
zsúfoltságot, aminek az árra gyakorolt hatása a belföldi szállodai kereslet
csökkenését okozta.

53

KSH adatok alapján a szerző számítása
KSH adatok alapján a szerző számítása
55
KSH adatok alapján a szerző számítása
54
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32. ábra Átlagos tartózkodási idő a szállodákban 1960 – 1989. (éj)
Forrás: KSH adatok alapján a szerző számítása és szerkesztése

A legnagyobb (200 szobát meghaladó) és jelenleg szállodaként működő fejlesztések
a következő településeken56 történtek: Budapest (5.988), Siófok (1.763), Hévíz
(1.133), Balatonfüred (1.037), Sopron (953), Hajdúszoboszló (662), Balatonlelle
(524), Bükfürdő (517), Szeged (449), Gyula (397), Tihany (369), Eger (361),
Zalakaros (329), Keszthely (232), Debrecen (228), Miskolc (226), Balatonföldvár
(216), Pécs (213), Balatonalmádi (208). A 18 vidéki település között Győr
kivételével szerepelnek a legnagyobb szállodai vendégforgalmat lebonyolító,
korábban felsorolt városok. Megjegyzendő, hogy Győr kínálatát azért volt elegendő
124 szobával növelni, mert a belvárosban működik az 1904-ben épült 155 szobás
Rába Hotel. Balatonlelle és Gyula esetében a fejlesztések háromnegyede eredetileg
üdülő volt. Balatonalmádi teljes fejlesztését a HungarHotels 1968-ban épült Aurora
szállodája jelentette hiánypótló jelleggel.
A mennyiségi növekedés mellett a minőség is folyamatosan javult, ami
egyrészt a szállodaláncok (HungarHotels, Pannonia, Danubius) terjeszkedési
aktivitásának eredménye, másrészt, mint prioritás az osztrák hitelkonstrukció
keretében megvalósult beruházásoknál jutott szerephez, köszönhetően a kívánatos
célcsoportnak tekintett nyugati beutazó turizmus fizetőképességének és értékarányos
színvonal-elvárásának.
56

A település neve után zárójelben a megvalósult, működő szobakapacitás szerepel
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A szállodaláncok kifejezetten a megbízható és tartós kereslettel rendelkező, a
szezonalítás kedvezőtlen hatásának kevésbé kitett településeken, jellemzően
Budapesten és gyógyhelyeken, valamint a Balaton északi partján és kisebb
mértékben megyeszékhelyeken jelentek meg. A megállapítás az eredetileg a Balaton
déli partján terjeszkedő Pannonia szállodáira is igaz, mert a szocializmus
időszakában épült és ma is üzemelő szállodái közül a pénzügyi kockázatviselés
szempontjából már egy sem tagja szállodaláncnak. A magas keresletű telepítési
helyek

kiválasztása

lehetőséget

teremtett

a

méretgazdaságos

nagyságrend

megvalósítására (ld. a láncszállodáknak a szobák számában mért átlagméretei az
egyes időszakok működő szállodáinak adatait összesítő táblázatokban) és az
átlagosnál magasabb szobakapacitás-kihasználtság57 elérésére.
Az

állami

tulajdonlás

időszakában

1972-ig

a

szálloda

kifejezés

gyűjtőfogalomként a szállodák, motelek, fogadók és turistaházak megnevezésére volt
használatos és a KSH 1966-os „Idegenforgalmi Adattár”-ának 1963-as adata szerint
a gyűjtőfogalomba sorolt egységeknek csak a fele (242-ből 120) volt valóban
szálloda. Az értekezés primer kutatási eredményei szerint jelenleg 88 üzemelő
szálloda (az 1963-as mennyiség 73%-a) épült 1964 előtt és ezek döntő többségének
(80 egység) az eredeti funkciója is szálloda volt.
Az időszak végén 1989-ben a KSH adatai szerint a szállodák száma 322 volt,
ami 1964-1989 között 202 szálloda épülését jeleni. Az értekezés primer kutatási
eredményei szerint az 1964-1989 között épült és jelenleg szállodaként üzemelő
létesítmények száma 207. Ebből 42 eredetileg más, többnyire üdülő funkciót töltött
be, így a ténylegesen megvalósult szállodák 82%-a ma is üzemelő szálloda, ami a
szocializmus időszakában meghozott szállodai beruházási döntések többségének
megalapozottságát és javuló tendenciáját mutatja.

57

A 2015-ben 30 éves Danubius Health Spa Resort Sárvár a fennállása során átlagosan 80%-nál
magasabb kapacitás-kihasználtsággal működött (Turizmus Panoráma Bulletin 2015. 06. 22.)
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5.2. A szállodaipar növekedése a magántulajdonlás keretei között
5.2.1. 1990 - 2000. A közepes minőségű túlkínálat kialakulásának időszaka
A rendszerváltás biztosította lehetőséggel élve a szakma a helyére – a
magántulajdon keretében gyakorolt tevékenységek közé – került.
A társadalmi-gazdasági változások mellett a térszemlélet is megújulásra
kényszerült és megjelent benne a regionalizmus. Tény, hogy a turizmus politikai
irányításában már korábban is tetten érhető volt a földrajzi értékek szempontjából
történő területegység-elhatárolás a kiemelt üdülőkörzetek 1979-es kijelölésével. Az
Országgyűlés a Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.évi XXI.
törvénnyel létrehozta a tervezési statisztikai régiókat, majd 1998-ban az
idegenforgalmi régiókat, a 4/2000. (II.2) GM rendelettel pontosítva az utóbbiak
illetékességi területeit (AUBERT A. – CSAPÓ J. – SZABÓ G. 2007).
BULLA B.
ember

ÉS

együttes

MENDÖL T. (1947) tájmeghatározása szerint a természet és az
tájalkotó

tevékenységének

eredményeképpen

létrejött

területegységek egymás között legfeljebb hasonlóságot mutathatnak, azonosságot
soha, aminek okán minden táj önálló individuumnak tekinthető. Ez az egyediség
lényeges a szálloda – regionális térben való – elhelyezése szempontjából, hiszen a
keresleti oldal szállásválasztási döntése többnyire a meglátogatandó célterületre
vonatkozó döntés után következik. A sorrend ismételt hangsúlyozása azért
szükséges, mert a magántulajdon egy meglévő épület szállodává való átalakítása,
vagy a meglévő szállodaépület mennyiségi és/vagy minőségi szempontból történő
fejlesztése esetén is megköveteli a működésre fogott tőke jövedelmezőségét és ez az
elvárás fokozottan érvényes egy új beruházás létesítésekor.
5.2.1.1. A kínálat primátusa
Az 1990-es évek a privatizáció, a tulajdonszerzés időszaka volt. A mennyiségi
fejlődés következményeként a kutatásnak a KSH adataival összhangban lévő
eredményei szerint a szállodák száma az időszak végére több mint a kétszeresére,
összesen 718 egységre nőtt. A látszólag impozáns fejlődés két összetevőre vezethető
vissza. Ezek közül az egyik a szociálturizmus privatizált szálláshely-szolgáltató
létesítményeinek szálloda néven történő üzemeltetése. Ezeknek az egységeknek az
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alapvető rendeltetése a dolgozók pihenési, üdülési, kikapcsolódási igényeinek
kielégítése volt. Ennek megfelelően és összhangban a célra alkalmas tájegységek
kiemelt üdülőkörzetté nyilvánításának korábbi döntésével, a szállodai kínálat
elsősorban vízparti, hegyvidéki és gyógyhelyi létesítményekkel bővült (33. ábra).

33. ábra Az 1990 és 2000 között épült működő szállodai kapacitások a megyékben
(szoba)
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a KSH térképének felhasználásával

A ’90-es évek mennyiségi növekedésének másik jelentős összetevőjét az ipari
nagyberuházások megszűnésével és a privatizált ipai létesítmények munkaerőszükségletének drasztikus csökkentésével szinte teljes mértékben felszabaduló
munkásszálló-kapacitásoknak a kereskedelmi szálláshely-kínálatban szálloda néven
történő megjelenése alkotta. Ezek a létesítmények a rendeltetésüknek megfelelően
elsősorban a fővárosban és kisebb mértékben vidéken növelték a szállodaegységek
számát. Ugyanakkor Dunaújvárosban az időszak során a kínálatba lépett teljes 246
szobányi szállodai kapacitás 1990 előtt munkásszálló volt. A privatizációt
megelőzően mindkét esetben az eredeti céllal összefüggésben alacsony térítési díj
fejében történt a szállásadás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a díjjal
arányosan alacsony színvonalon. A mennyiségi fejlődés település szintű megoszlása
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(34. ábra) összevetve a megyei szinten (33. ábra) bemutatott fejlődéssel, a kínálatba
lépett kapacitások elaprózottságát mutatja. Budapest mellett mindössze 21
településen történt 100 szobát meghaladó szállodai kapacitás-növekedés.

34. ábra Az 1990 és 2000 között épült, száz szobát meghaladó működő szállodai
kapacitások a településeken (szoba)
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a KSH térképének felhasználásával

A további 109 településen a kínálatban megjelent új beruházások és üdülőkből
átnevezett

szállodák

kisméretű,

50

alatti

szobakapacitású

egységek.

A

nagyságrendjüket érzékelteti, hogy az időszak független szállodáinak átlagos mérete
mindössze 38 szoba (8. táblázat).
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8. táblázat 1990 és 2000 között létesült, működő szállodai kapacitások adatai

összesen szálloda (db.)
részesedés a szállodákból (%)
összesen szoba (db.)
részesedés a szobákból (%)
láncszálloda (db.)
láncszálloda átlagmérete (szoba)
független szálloda (db.)
függetlenek átlagmérete (szoba)
ötcsillagos szálloda (db.)
négycsillagos szálloda (db.)
háromcsillagos szálloda (db.)
kétcsillagos szálloda (db.)
egycsillagos szálloda (db.)
minőségmegjelenítés nélkül
átlagos minőség, csillag
láncszállodák átlagminősége
függetlenek átlagminősége

gyógyBuda- megye/fürdő- egyéb összepest székhely Balaton hely település sen
58
53
35
62
82
290
20,00
18,28
12,07 21,38
28,28
100
5.232
1.418
1.399 2.923
2.696 13.668
38,28
10,37
10,24 21,39
19,72
100
23
1
0
0
1
25
149
99
n/a
n/a
163
148
35
52
35
62
81
265
51
25
40
47
31
38
3+1
0
0
1
1+1
7
12+1
10
3
7+3
15
51
34+4
35
26+1 42+2
48+1
193
2
4
4
6
4
20
1
2
0
1
2
6
0
2
1
0
10
13
3,8
3,2
3,2
3,7
3,1
3,5
4,2
4,0
n/a
n/a
4,0
4,2
3,2
3,1
3,1
3,7
3,1
3,2
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

A szállodavállalatok magántulajdonba kerülésének keretben a Pannónia egy szakmai
befektető, a nemzetközi piacon tevékenykedő és számos szállodaláncot üzemeltető
AccorHotels Group birtokába került. A Danubius esetében egy pénzügyi befektető, a
CP Holdings vásárolt meghatározó részesedést és folyamatos tranzakciók révén
többségi tulajdonossá vált. A Hungária Szálloda Rt.-ben (HungarHotels) már a
Danubius szerzett 85%-os részesedést. Két új szállodalánc is alakult. Az egyik a
főváros munkásszállóit szállodaként tovább üzemeltető ERAVIS, a másik a korábbi
– döntően SZOT – üdülőket szállodaként tovább üzemeltető HUNGUEST
(GYŐRFFY, A. 2004).
A szállodaláncok a tárgyalt időszakban is a korábban részletezett stratégiát
követték és a meghatározó fővárosi jelenlét mellett egy elővárosi funkciójú
településen (Budaőrs) és egy megyeszékhelyen (a ’90-es években új „szilíciumvölgy”-ként is emlegetett58 Székesfehérvárott), létesítettek új beruházásokat. A
Budapesten

58

bekövetkezett

szobakapacitás-bővülés

kétharmadát

(65,5%)

a

http://turizmus.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_19978

88

szállodaláncok üzemeltették. Az új beruházásaik és a működő szállodák
megvásárlásai a főváros turisztikai szempontból frekventált kerületeiben történtek
(35. ábra)

35. ábra Az 1990 és 2000 között épült működő szállodai kapacitások Budapesten
(szoba)
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a http://upload.wikimedia.org térképének
felhasználásával

5.2.1.2. A kereslet átalakulásának jelei és oka
A kereslet növekedése Budapesten meghaladta a 800.000 vendégéjszakát. Ehhez a
belföldi kereslet növekedése nagyobb mértékben (56,7%) járult hozzá (36. ábra).
Ennek feltételezhető oka kettős: egyrészt élénkült a rendszerváltás kezdeti
időszakának üzleti turizmusa, másrészt az időszak végén a jogi személyiségű
vállalkozásoknak közel a fele Budapesten volt bejegyezve59.

59

http://www.vati.hu/static/otk/int/otk1998fel47.pdf
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36. sz. ábra Szállodák vendégéjszakáinak száma Budapesten 1990-2000. (ezer éj)
Forrás: KSH adatok alapján a szerző számítása és szerkesztése

A kereslet tetszetős növekedését azonban jelentősen meghaladta a kínálat bővülése.
A fővárosi kínálatba a tárgyalt időszakban belépett és jelenleg is működő (ld. 8.
táblázat) egységek éves férőhelykínálata megközelíti a három milliót 60. A 834 ezer
többlet-vendégéjszaka ennek alig több mint negyede.
A rendszerváltozást követően finanszírozás hiányában összeomlott a
szociálturizmus (MICHALKÓ, G. 2008, MARTON, I. 2013 et al.). Az, hogy a kínálat
hiányában veszett el az alacsony árért gyenge minőséget elfogadó vendégkör, vagy a
vendégkör fizetőképességének és fizetési hajlandóságának együttes változása
lehetetlenítette el az olcsón, gyenge minőséget biztosító kínálatot, interpretáció
kérdése. Tény viszont, hogy Európa és a világ nyitottá vált a térség – a volt
szocialista országok – utazni vágyó és ehhez diszkrecionális jövedelemmel is
rendelkező polgárai számára is. A hazai szállodák vendégéjszakákban mért kereslete
a tárgyalt időszakban mind a belföldiek, mind a külföldiek tekintetében nőtt (37.
ábra). A kereslet területi eloszlása azonban változatlanul egyenlőtlen képet mutat.

60

a szerző számítása
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37. ábra A szállodák vendégéjszakáinak száma a megyékben 1990-2000. (ezer éj)
Forrás: KSH adatok és saját számítás alapján a szerző szerkesztése

A külföldi vendégéjszakák számának alakulásában jelentős csökkenést okozott a
szovjet turistacsoportok számának folyamatos és jelentős csökkenése, ami az időszak
végére több mint félmillió vendégéjszaka elmaradásához vezetett. Ennek a
folyamatnak voltak egyértelmű vesztesei. A vendégéjszakáinak 10-25%-át vesztette
el Miskolc, Nyíregyháza és Székesfehérvár. 45-50%-os vendégéjszaka-csökkenés
történt Tatabányán, Zalaegerszegen és Szekszárdon. A szovjet tömegturizmusnak
legjobban kiszolgáltatott Szombathely vendégforgalma 71%-kal esett vissza61.
Szintén jelentős csökkenés (-150.000 vendégéj) történt Ausztria esetében. A volt
szocialista országok és a hagyományos tőkés küldő-országok (Nagy-Britannia,
Franciaország, Hollandia, Olaszország, a skandináv országok, Svájc, Amerikai
Egyesült Államok) vendégforgalma lényegében stagnált (-33.333 vendégéj). A
külföldi vendégforgalom növekedése egyedül Németország teljesítménye, ami
egymilliót meghaladó vendégéjszaka-többletet jelentett a tárgyalt időszakban.
A hazai szállodaipar mennyiségi növekedésének gyakorlatilag meghatározó
felvevő piaca a belföldi turizmus volt.
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KSH Idegenforgalmi Évkönyvek (1990 és 2000) adatai alapján a szerző számítása.
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A belföldi vendégkör szállodákban eltöltött vendégéjszakáinak száma 1990 – 2000
közötti időszakban 1.204 ezerről 3.470 ezerre emelkedett (KSH) és az időszak végére
megközelítette a külföldek által eltöltött vendégéjszakák (3.518 ezer) számát. A
külföldiek által továbbra is leglátogatottabb megyékben – Zala, Somogy, Veszprém
és Hajdú-Bihar – dinamikus növekedéssel erősödött a belföldi vendégkör jelenléte. A
belföldi vendégéjszakák száma Győr-Moson-Sopron megyében több, Heves és Békés
megyékben pedig lényegesen több volt a külföldi vendégéjszakák számánál.
A férőhelyekben mért kínálat növekedése (Ibázis=177,6%) viszont meghaladta
a kereslet vendégéjszakákban mért növekedését (Ibázis=148,1%), ami a kapacitások
kihasználatlanságához vezetett (38. ábra). Az országos szobakapacitás-kihasználtság
1991-ben 50% alá esett és ezt a szállodaiparunk egészen 2014-ig nem is tudta
kiheverni. Ezt a tartós visszaesést érdemben nem változtatja az a tény sem, hogy
2007-ben a szobakapacitás-kihasználtság 0,1 tizeddel meghaladta az 50%-ot.

38. ábra A szállodák kapacitásainak kihasználtsága 1990 – 2000. (%)
Forrás: KSH adatok szerint a szerző szerkesztése

Az Országgyűlés az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 35/1998.
(III.20.) OGY. számú határozatának jövőképe szerint „a kiemelt üdülőkörzetek a
nemzetközi és a hazai, különleges, minőségi turizmus elsődleges fogadóterületei”
(1998:II.). A további – kiváló turisztikai adottságokkal és vonzerővel rendelkező, ám
92

elmaradott – települések a „komplex infrastruktúra kiépítésével” kapcsolódnak be a
turizmusba.
Amellett, hogy a minőség jogerőre emelt céllá vált, az állam a mennyiségi
növekedést is támogatta. Az Országgyűlés imént hivatkozott 1998-as határozata az
elmaradott

térségekben

rejlő

turisztikai

potenciál

hasznosítását

tartotta

a

turizmusfejlesztés másik pólusának. Ennek előzményeként a kormány az 1995 őszén
elfogadott turizmusfejlesztési intézkedéseinek egyikeként már 1996. január 01-től
más kedvezmények mellett öt éven át 100%-os nyereségadó-kedvezmény
nyújtásával ösztönözte az elmaradott térségekben megvalósuló kereskedelmi
szálláshely-bővítő beruházásokat (LENGYEL M. 1997b, PÉTERI L. 2003b).
Magyarországon a kiutazási engedély a világútlevél 1988. január 01-ével
történt bevezetésével szűnt meg. Az utazás teljes szabadságát, benne „a külföldre
utazáshoz, a hazautazáshoz és az útlevélhez való jog”-ot az 1989. évi XXVIII.
törvény alapvető rendelkezése (1 §.) biztosította. Ennek folyományaként a kiutazó
turista több tapasztalatot tudott szerezni az árakról, a szolgáltatásokról, és a
minőségről, aminek következtében okkal feltételezhető, hogy az itthon eltöltött
szabadidejével összefüggő szálloda-választási döntését is igyekezett piaci alapon
meghozni, amihez a kínálati oldalnak minden piacgazdaságban alkalmazkodnia kell.
Az immár magántulajdonként működtetett szállodákban a tárgyi feltételek
minőségének javítását célzó fejlesztések alapvetően a versenyben maradás
feltételeinek biztosítása és/vagy az új tulajdonos/üzemeltető standardjaihoz való
alkalmazkodás, illetve a már birtokolt/üzemeltetett egységek portfoliójába (brand-be,
márkába) való illeszkedés jegyében történtek (KÁTAY Á. 2012b).
Feltételezhetően a magántőke piacorientált viselkedése a magyarázata annak,
hogy az említett nyereségadó-kedvezmény nem eredményezte a szállodaiparban
fantáziát látó működő tőkének az elmaradott térségekbe áramlását (39. ábra).
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39. ábra Az 1996 és 2000 között megvalósult működő szállodai beruházások
telepítési helyei (település) a ’90-es évek gazdasági térszerkezetében
Forrás: saját kutatás és VÁTI 2002:7 alapján saját szerkesztés

Az érintett 89 településből mindössze 8 tartozik stagnáló és 2 revitalizálódó
térséghez. A felzárkózó térségekben elhelyezkedő 21 település mellett az 1996-2000
közötti időszak beruházásainak közel kétharmada (65,2%) a fejlődő (18-ból 12) és a
dinamikusan fejlődő (40-ből 25) térségek településein történt.
Az 1990-es évek szállodafejlesztéseinek többsége a háromcsillagos
szállodaosztályban történt (40. ábra). A luxusminőséget képviselő ötcsillagos
szállodaosztály tekintetében megszűnt a főváros kizárólagossága, amikor 1996-ban
egy gyógyfürdőszálloda Hévízen és kettő kastélyszálló – 1998-ban Parádsasváron,
2000-ben Kutason – ötcsillagos minőségben lépett a kínálatba.
Az előző tízéves periódushoz (1979-1989) képest Budapesten és a
gyógy/fürdőhelyeken hasonlóan alakult a négycsillagos szállodák piacra lépése.
Ebben a szállodaosztályban jelentős fejlődés a megyeszékhelyeken valamint az
egyéb településeken történt az építészeti és környezeti adottságra (kastélyszálló,
malomszálló), a speciális szolgáltatásra (golf, lovaglás, wellness) és tematikára (bor)
épülő szállodák megjelenésével. A húsz kétcsillagos, hat egycsillagos és tizenhárom
minőségmegjelenítés nélkül üzemelő egység részben funkcióváltással (pl. lakóépület,
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csárda), vagy szállástípus-módosítással (panzió, fogadó, munkásszálló) jelent meg a
szállodai kínálatban. A Balaton a kínálat minősége szempontjából megmaradt a
közepes és annál alacsonyabb szállodai színvonalon, ami az igényesebb vendégkör
távolmaradása

miatt

hozzájárult

a

kapacitások

alacsony

(ld.

38.

ábra)

kihasználtságához.

40. ábra Az 1990 és 2000 között épült működő szállodák (egység) térbeli megoszlása
minőség szerint
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

Összességében csekély mértékben ugyan, de javult a minőség az előző tízéves
periódushoz képest. Ez a szállodaláncok tagszállodái esetében +0,1 csillagot, míg a
független szállodák esetében pedig +0,3 csillagot jelent. A minőségbeli fejlődés
megjelent az átlagos tartózkodási idő alakulásában is, ami országos szinten félnapos
növekedéssel 2,9 nap volt 2000-ben. Az 1990 – 2000 közötti időszak során a KSH
adatai szerint 396 egységgel nőtt a szállodai kínálat. Az értekezés primer kutatási
eredménye szerint 290 üzemelő szálloda épült a tárgyalt időszakban. Ez azt jelenti,
hogy az időszak mennyiségi túlkínálatot előidéző szállodai fejlesztéseinek és/vagy
átalakításainak valamivel több, mint negyede62 hibás döntésnek bizonyult. A
minőség tekintetében azonban kedvező folyamatok kezdődtek a magántulajdonban
lévő szállodaiparban, amelyek a további javulás szükségességét igazolták és várható
eredményességét vetítették előre.

62

396-290=106

(106/396)×100= 26,8%
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A turizmus középtávú fejlesztési prioritásait tartalmazó Széchenyi Terv 2000-ben
került kidolgozásra.
5.2.2. 2001 – 2006. A szállodaipar fejlődése a Széchenyi Terv és az I. Nemzeti
Fejlesztési Terv időszakában.
5.2.2.1. A szállodafejlesztések gazdaságpolitikai támogatottsága
A gazdasági miniszter – a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak
szabályozásáról szóló – 1/2001. (I. 5.) GM rendelete a Széchenyi Tervvel
összhangban a célelőirányzatok általános céljai között alapvető fontosságúnak
minősítette a belföldi turizmus fejlesztését, mint a turizmus hatékonyságának és
bevételei növelésének egyik lehetséges forrását. További alapvető fontosságú
hatékonyság- és bevételnövelő célkitűzések voltak a


nemzetközileg is versenyképes turisztikai termékek fejlesztése,



az ország természeti környezetének és kulturális örökségének megőrzése és



a szolgáltatások színvonalának emelése.
A Széchenyi Terv összesen 19 kódszámhoz rendezett turizmusfejlesztési

programjából négy pályázat kínált közvetlenül, vagy közvetett módon a szállodák
számára mennyiségi és/vagy minőségi fejlődési lehetőséget.
Mind a négy pályázat esetében feltételként szerepelt, hogy a pályázónak
előzetesen rendelkeznie kellett a fejlesztés alapjául szolgáló ingatlannal, vagy a
tulajdonos fejlesztéshez való hozzájárulásával, továbbá vállalni kellett az
ingatlan legalább 10 éves turisztikai célú hasznosítását.
Mind a négy pályázat esetében előnyben részesültek a vidéken megvalósítandó
projektek, amelyek tervszerűen hozzájárulhattak a szezon meghosszabbításához, a
tartózkodási idő és a vendégek költésének növeléséhez. A 9. táblázat az egyes
pályázatok – az értekezés tárgya szempontjából releváns – ismérveit tartalmazza.

96

9. táblázat A Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programjának az értekezés
témájával összefüggő pályázatai
pályázat jele és neve
SZT-TU-1
A termálfürdők
fejlesztésének, illetve
kialakításának valamint a
kapcsolódó infrastrukturális
és környezeti fejlesztés
támogatása.
SZT-TU-2 A
termálfürdőkhöz
kapcsolódó szálláskapacitás
fejlesztésének támogatása.
SZT-TU-3 A kastélyok
turisztikai hasznosításának
támogatása.

sajátos
feltétel
nincs

sajátos előny



legalább 100
szoba



legalább 100 
millió Ft (áfa
nélkül)
bekerülési
összegű
beruházás


SZT-TU-4
A
várak legalább 50 
turisztikai hasznosítása.
millió Ft (áfa
nélkül)
bekerülési
összegű

beruházás

a régión belül az
egészségturisztikai termék
sokszínűségét növeli (gyógy,
wellness, fitness),
a településen, ill. kistérségen belül
a turisztikai termék komplexitása
adott
a régión belül az
egészségturisztikai termék
sokszínűségét növeli (gyógy,
wellness, fitness),
a beruházás környezete
rendelkezik a turisták igényeinek
megfelelő színvonalú és
mennyiségű egyéb vonzerővel,
valamint szolgáltatói,
vendéglátóipari kapacitással,
műemlékként is jelentős
kastélyban kialakítandó legalább 4
csillagos kastélyszálló.
a
beruházás
környezete
rendelkezik egyéb vonzerővel,
valamint szolgáltatói, vendéglátói
és szálláskapacitással,
a beruházás tartósan állami
tulajdonban marad

Forrás: saját szerkesztés a Széchenyi Terv pályázatainak adatai63 szerint

A TU-4 várturisztikai pályázat elvi lehetőséget biztosított a szállodaként történő
hasznosítás kialakítására. A hazai várak általános fizikai állapota azonban
alkalmasabbá teszi ezeket a látványként és a miliő mítikus-, valamint történelmi
tényeket felvonultató elemeinek felhasználásával múzeumként, illetve tematikus
turisztikai termékként történő hasznosításra, mint szállodai üzemelésre. A sajátos
pályázat-elbírálási előnyök egyike, nevezetesen a tartós állami tulajdonban maradás
nem is igazán ösztönző az olyan – tipikusan magántulajdonon alapuló – üzlet
megvalósítására, mint a szálláshely-beruházás. A másik pályázat elbírálási előny –

63

http://www.poly-mix.hu/gve/sechenyi/kulcs.htm
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turisztikai szuprastruktúra megléte a környéken – azonban ösztönzőleg hathatott a
vár, mint vonzerő bázisán a magántőke mozgósítására a szálláshely-fejlesztésben.
A TU-3 kastélyturisztikai pályázat lehetőségével viszonylag kevesen éltek,
aminek a beruházási érték alsó határa a feltételezhető oka (FEKETE E. 2001).
Megjegyzendő, hogy a kastélyok szállodaként való hasznosítása a szobaegységekkel
és a vizesblokkok kialakításával összefüggésben is olyan építészeti átalakításokat
tennének szükségessé, amelyek egyrészt veszélyeztetnék az adott kastély eredeti
helyiségkapcsolat-rendszerének fenntartását, másrészt a jellemzően műemléki
védettség okán – megfelelő engedély hiányában – nem lennének megvalósíthatók. A
kastélyok fenntartása már az eredeti építtetőik használati elvárásaihoz kapcsolódó
adottságaik – park, kert, minden dimenzióban nagy méretek – okán is magas
költségekkel járt és így van ez ma is (KÁTAY Á. 2009, NAGY A. 2012).
A TU-2 bár a címében szálláskapacitás-fejlesztést jelenít meg, egyértelműen
szállodai beruházások megvalósításáról szólt, tekintettel a 9. táblázatban olvasható
sajátos feltételre, amely 100-ban határozta meg a legkevesebb kialakítandó
szobaszámot. Ez nagyon közel van az Európai Unió láncszállodáinak átlagméretéhez
(ld. 2. táblázat), vagyis feltételezhetően megfelel a méretgazdaságos szállodai
nagyságrend-elvárásnak.
A TU-1 egyrészt a fürdőfejlesztéssel feltételezhetően együtt járó
keresletnövekedés okán az infrastrukturális feltételek kialakítását támogatta,
másrészt a már működő és „vizes” szolgáltatásokat nyújtó szállodák termékminőségjavításához, valamint szolgáltatásterjedelem-növeléséhez kínált lehetőséget.
A „TU-2: A termálfürdőkhöz kapcsolódó szálláskapacitás fejlesztése” témájú
szállodai fejlesztések (41. ábra) Alsópáhokon, Bükfürdőn, Hajdúszoboszlón,
Hévízen, Hőgyészen, Tapolcán, Visegrádon, és Zalakaroson történtek (BUDAI Z.
2001, MUNDRUCZÓNÉ GY. – SZENNYESSY J. 2005).
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41. ábra A Széchenyi Terv keretében támogatott szállodai fejlesztések az 1998 és
2002 közötti időszak gazdasági térszerkezetében
Forrás: BUDAI Z. 2001, MUNDRUCZÓNÉ GY. – SZENNYESSY J. 2005 és 97/2005.
OGY. Határozat64 2005:6 alapján saját szerkesztés
A Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési programját ért kritikai megjegyzések
középpontjában a felhasználható forrás alacsony nagyságrendje – 2001-ben és 2002ben összesen 53,2 milliárd forint – állt. Megjegyzendő azonban, hogy ezt az összeget
belső források alkották (AUBERT A. – CSAPÓ J. – GONDA T. – HEGEDÜS V. SZABÓ G.
2007), a 41. ábra adatai pedig annak a célkitűzésnek a teljesülését igazolják, mely
szerint előnyben részesültek a vidéken megvalósítandó projektek. Utóbbi még annak
tudatában is eredménynek minősíthető, hogy a szállodai beruházások a hőgyészi
beruházásban érintett Tamási kistérség kivételével a – már a beruházási döntés
időszakában is – „fejlett”-nek és „közepesen fejlett”-nek minősülő kistérségekben
történtek.
A Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-2006 közötti időszakot felölelő Regionális
Fejlesztés Operatív Programjában (ROP) a területi fejlődés kiegyensúlyozása jelent
meg átfogó célként. Az ennek elérése érdekében meghatározott három specifikus cél
64

http://www.terport.hu/webfm_send/242
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egyike „A természeti értékek és a kulturális örökség turisztikai célú fenntartható
hasznosítása” volt, a négy prioritás sorában pedig elsőként a „Turisztikai potenciál
erősítése” szerepelt (ROP:5).
KOZMA B. M. (1998:75) meghatározása szerint a turizmuspotenciál „egy
adott régióban létező turisztikai fejlesztési lehetőségek; valamint a régió adott
időpontbeli ajánlata alapján, a jelenlegi feltételrendszer figyelembe vételével
kialakítható idegenforgalmi termékek összessége”.
A NFT ROP 1.2 programja a „Turisztikai fogadóképesség javítása” volt.
Ennek keretében a hét NUTS2 régió 36 településén 42 szállodafejlesztési projekt
megvalósítására összesen 5.701.721.346 Ft támogatás került megítélésre, melynek
forrása az Európai Regionális Fejlesztési Alap volt (NEMZETI FEJLESZTÉSI
ÜGYNÖKSÉG 2013). A támogatások 26,78%-a új beruházások létesítésére, 34,66%-a
minőségfejlesztésre, 25,74%-a kapacitásnövelésre és minőségfejlesztésre került
megítélésre. A támogatások 12,82%-át elnyert három projekt pedig nem került
megvalósításra.
Az a tény, hogy a hivatkozott prioritással összefüggő támogatásra a
felhasználható keretösszeget (33 milliárd forint) többszörösen meghaladó igény (≈
100 milliárd forint) jelentkezett azt igazolja, hogy a turizmus a fogadókészséget
alkotó szereplők döntéshozói és vállalkozói körében értékes fejlődési esélyként
szerepel.

További

tény,

hogy kistérségek

felzárkóztatása,

mint

stratégiai

területfejlesztési cél és a támogatások kedvezményezettjeinek térbeli megoszlása
között nem mutatható ki releváns összefüggés (AUBERT A. – CSAPÓ J. – GONDA T. –
HEGEDÜS V. SZABÓ G. 2007). A forrásokban részesült 36 településből 16 magas, 10
közepes és 10 alacsony fejlettségű kistérséghez tartozott (42. ábra) a kistérségek
fejlettségének 2007-es állapota szerint.
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42. ábra A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megítélt támogatásban részesült
projektek települései a kistérségek 2003 és 2007 közötti fejlődési tendenciája mellett
Forrás: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatai és a www.terport.hu térképének
felhasználásával a szerző szerkesztése

A megítélt támogatásoknak a kistérségek relatív helyzete szerinti megoszlása (10.
táblázat) megerősíti a területfejlesztési cél vs. támogatás relevanciájának hiányát.
10. táblázat A NFT ERFA ROP keretében megítélt támogatásból való részesedés
mértéke a kistérségek relatív helyzete szerint (%)
magas közepes alacsony
javuló
4,69
11,79
6,51
stagnáló 31,09
24,07
9,67
romló
9,08
1,64
1,46
Forrás: A NFÜ adatai és a 42. ábra térségminősítése alapján a szerző számítása és
szerkesztése

Ugyanakkor tény az is, hogy a kínálat mennyiségi növekedése az új beruházások
kivételével kizárólag a minőség fejlesztésével együtt járó projektek esetében kapott
támogatást.
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A megelőző évtized mennyiségi fejlődése és annak hátrányos következményei arra
figyelmeztettek, hogy átgondoltabb

és

piackutatással

jobban

megalapozott

beruházási döntések szükségesek.
5.2.2.2. A kereslet térbeli és összetételbeli átalakulása
A szállodák iránti kereslet a tárgyalt időszak során 2.221 ezer vendégéjszakával nőtt,
ami jelentős, közel 20%-os növekedés. A KSH adatai szerint a férőhelyekben mért
szállodai kínálat növekedése 15,5%-os volt, ami csekély mértékben ugyan, de
csökkentette a túlkínálatot. A külföldi kereslet térbeli megoszlása tekintetében
Budapesten a 2003-ig tartó stagnálást követően jelentős (+813 ezer vendégéj)
növekedés történt (43. ábra), ami a teljes keresleti többlet közel 40%-a.

43. sz. ábra Szállodák vendégéjszakáinak száma Budapesten 2001 – 2006. (ezer éj)
Forrás: KSH adatok alapján a szerző számítása és szerkesztése

Országos szinten a külföldi vendégéjszakák száma gyakorlatilag stagnált. Ez a
főváros tekintetében növekvő kereslettel együtt értelmezve a vidék iránti érdeklődés
csökkenését jelenti.
A megyék szállodáinak látogatottságában a következő tendenciák figyelhetők
meg. A Balatonon legnagyobb részben osztozó Somogy és Veszprém megyékben
valamint Győr-Moson-Sopron megyében folyamatosan és jelentősen csökkent a
külföldi vendégéjszakák száma (44. ábra). A tárgyalt időszakhoz viszonyított
közelmúlt társadalmi változásainak folyományaként a németeknek már nem kellett
harmadik államba utazniuk a találkozáshoz, ami a Balaton forgalmára kedvezőtlenül
hatott. A szállodaipar a tárgyalt időszakban 800 ezer német vendégéjszakát vesztett,
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ami a teljes külföldi vendégforgalom több mint 10%-a. Ennek a hiányzó
forgalomnak a jelentős részét, mintegy kétharmadát a Nagy-Britanniából, az USAból és Spanyolországból érkezett, elsődlegesen Budapesten tartózkodó vendégkör
pótolta.
A megyék többségét a külföldi vendégforgalom stagnálása vagy csökkenés
felé tendáló hullámzása jellemezte. Folyamatos növekedés csak Vas és Csongrád
megyékben mutatható ki.

44. ábra A szállodák vendégéjszakáinak száma a megyékben 1990 – 2000. (ezer éj)
Forrás: KSH adatok és saját számítás alapján a szerző szerkesztése

A szállodák belföldi kereslete országos szinten gyorsuló növekedéssel az időszak
végére 5.622 ezer vendégéjszaka volt. Ebből 700 ezer Budapesten teljesült, ami
lassú, de folyamatos növekedés eredménye. A megyék iránti belföldi kereslet
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyékben csökkent, Győr-Moson-Sopron
megyében átmeneti visszaesést követően stagnált, a többi megyében viszont nőtt.
Különösen dinamikus növekedés történt Zala és Hajdú-Bihar megyében a belföldi
vendégforgalom megkétszereződésével. A Balaton forgalmában legjobban érintett
Somogy és Veszprém megyék szállodában eltöltött belföldi vendégéjszakáinak
száma eltérően alakult a déli és az északi oldalon. Somogy megyében 2006-ig
csökkent, majd 580 ezerre nőtt a vendégéjszakák száma. Összességében azonban
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több mint 200 ezer vendégéjszakával teljesült kevesebb, mint 2000-ben. Veszprém
megyében a növekedés folyamatos volt és kiegyenlítette a lecsökkent külföldi
érdeklődés miatt elvesztett vendégéjszakák hiányát. A kereslet alakulását összegezve
megállapítható, hogy a külföldi forgalom csökkenése miatt a szállodák iránti
érdeklődés többletét a belföldi turizmus biztosította.
5.2.2.3. A kínálat térbeli terjeszkedése és minőségi változásai
A tárgyalt időszakban a szállodaipar növekedése térbeli megoszlását tekintve
Budapestre és Pest megyére, a Nyugat-Dunántúl három megyéjére, a Balatonra és
Hajdú-Bihar megyékre koncentrálódott (45. ábra).

45. ábra A 2001 és 2006 között épült működő szállodai kapacitások a megyékben
(szoba)
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a KSH térképének felhasználásával

Budapesten a szállodaláncok és a független egységek teljesen azonos, jelenleg is
működő új szobakapacitással jelentek meg mind a mennyiség, mind a telepítés
helyéül választott kerületek tekintetében (46. ábra).
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46. ábra A 2001 és 2006 között épült működő szállodai kapacitások Budapesten
(szoba)
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a http://upload.wikimedia.org térképének
felhasználásával

Eltérés a nagyságrendben mutatkozik, amennyiben a szállodaláncok tagszállodáinál
továbbra is lényeges szempont a méretgazdaságos nagyságrend elérése. A
láncszállodák átlagmérete meghaladja a 100 szobát (11. táblázat), míg a független
szállodák átlagos mérete ennek kevesebb, mint a fele. A szállodaláncok Budapest
mellett a gyógyhelyeken jelentek meg új beruházásokkal. A gyógy- és fürdőhelyek
voltak a tárgyalt időszak szállodafejlesztéseinek kiemelt célpontjai az egységek
száma, a létesített szobák mennyisége, valamint a kínálatba belépett egységek
átlagos minősége alapján egyaránt.
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11. táblázat 2001 és 2006 között létesült, működő szállodai kapacitások adatai

összesen szálloda (db.)
részesedés a szállodákból (%)
összesen szoba (db.)
részesedés a szobákból (%)
láncszálloda (db.)
láncszálloda átlagmérete (szoba)
független szálloda (db.)
függetlenek átlagmérete (szoba)
ötcsillagos szálloda (db.)
négycsillagos szálloda (db.)
háromcsillagos szálloda (db.)
kétcsillagos szálloda (db.)
egycsillagos szálloda (db.)
minőségmegjelenítés nélkül
átlagos minőség, csillag
láncszállodák átlagminősége
függetlenek átlagminősége

gyógyBuda- megye/fürdő- egyéb összepest székhely Balaton hely település sen
46
41
24
81
53
245
18,78
16,73
9,8
33,6
21,63
100
3.081
1.485
1.226 3.492
1.990 11.274
27,33
13,17
10,87 30,97
17,65
100
14
0
0
4
0
18
111
n/a
n/a
193
0
129
32
41
24
77
53
227
48
36
51
35
38
39
2
0
0
0
0
2
13
14
11+1 18+3
16+4
80
22+3
22+2
10 41+10
22+1
133
2
3
1
6
7
19
3
0
0
1
0
4
1
0
1
2
3
7
3,4
3,2
3,2
3,7
3,5
3,5
3,6
n/a
n/a
4,3
m/a
3,8
3,3
3,2
3,8
3,5
3,5
3,4
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

A hivatásturizmus és a gyógyturizmus jellemző ismérvei, úgymint a kevésbé
szezonális jelleg, a hosszabb tartózkodási idő és a célcsoportok fizetőképessége
magasabb kapacitás-kihasználtságot és átlagárat eredményez. Ezáltal a működő tőke
hatékonysága nő és jobbak a megtérülési mutatók. Érthető tehát, hogy a magántőke
az ilyen potenciállal rendelkező telepítési helyeket preferálja a szállodai beruházás
tervezésekor (47. ábra).
A Balaton települései közül négyben voltak jelentősebb kapacitásnövekedést
hozó és fennmaradásuk alapján megalapozott fejlesztések. Balatonkenese szállodai
vendégéjszakáinak száma 1995-ről 2000-re a háromszorosára nőtt, azóta azonban
jelentős hullámzással csökkenő tendenciát mutat. Ugyanez a tendencia látható
Balatonlelle és Balatonszárszó vendégéjszakáinak alakulásában. Siófok szállodai
vendégéjszakáinak száma a félmilliós szinten stagnált. A Balaton településeinek
vendégforgalmára jellemző hullámzás azt igazolja, hogy a tárgyalt időszakban a
szállodák még nagyon kiszolgáltatottak voltak az aktuális időjárásnak. Az előző
fejlődési periódus mennyiségi ismérvei indokolják, hogy a Balaton részesedése a
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legalacsonyabb (10% körüli) a tárgyalt időszak szállodai fejlesztéseiből (ld. 11.
táblázat).

47. ábra A 2001 és 2006 között épült, száz szobát meghaladó működő szállodai
kapacitások a településeken (szoba)
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a KSH térképének felhasználásával

Az egyéb településeken megvalósított fejlesztésekre a kicsi, független, három és
négycsillagos, a szabadidős és az átutazó turizmusra alapozó egységek a jellemzők.
Ezek mellett – a Széchenyi-tervvel összefüggésben korábban leírtak szerint –
kastélyok turisztikai hasznosítása is történt Bikácson, Héderváron, Hőgyészen,
Pusztaradványon, Simontornyán, Szécsényben és Tarcalon.
A szállodák szobakapacitás-kihasználtságának trendje országos szinten
emelkedő, a férőhelyek kihasználtsága azonban stagnáló (48. ábra). Ez a jelenség a
szobák egyágyas igénybevételének növekedéséből következik, ami a hivatásturizmus
üzleti célból utazó szegmensének a megerősödésére utal különösen vidéken. Ez
magyarázza a négycsillagos szállodaosztályban megvalósult beruházások magas
arányát a megyeszékhelyeken (34%) és az egyéb településeken (38%) is (ld. 11.
táblázat).
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Ugyanez a jelenség Budapesten is érvényesül azzal az eltéréssel, hogy ott a
férőhelykapacitás-kihasználtság trendje is növekvő, ami a szabadidős turizmus
domináns jelenlétével magyarázható. A Balaton esetében mind a szobák, mind a
férőhelyek kapacitás-kihasználtsági trendje csökkenő. A csökkenés a korábban
tárgyalt kettős hatás, úgymint a túlkínálat és a német kereslet csökkenésének
következménye.

48. ábra A szállodák kapacitásainak kihasználtsága 2001 – 2006. (%)
Forrás: KSH adatok szerint a szerző szerkesztése

A szállodai kínálat minőségében jelentős változás történt (49. ábra). A négycsillagos
egységek a megelőző tízéves periódusban még csak az egységek 17%-át képviselték.
Az aktuálisan tárgyalt időszakban ez az arány már 33%. Ezzel szemben a
háromcsillagosok az előző kétharmados (67%) részesedésükkel szemben már csak
54%-át képviselik a 2001 – 2006 között létesített működő szállodáknak. Ezzel együtt
a vezető termékre, tehát a szobára vetített átlagos minőség változatlanul 3,5 csillag
maradt. Ennek a magyarázata a kapacitásadatokban található meg, lévén, hogy a
jellemzően

a

magas

szállodaosztályban

terjeszkedő

szállodaláncok

kisebb

átlagméretű szállodákkal jelentek meg a tárgyalt időszak kínálatában.
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49. ábra A 2001 és 2006 között épült működő szállodák (egység) térbeli megoszlása
minőség szerint
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

A magasabb szállodaosztály jelenlétének növekedése a várakozások szerint nagyobb
szolgáltatásterjedelemmel és szolgáltatási készséggel járna, aminek az átlagos
tartózkodási idő növekedését kellene eredményeznie. A tárgyalt időszakban azonban
nem ez történt.
Ennek kiemelt oka országos szinten az volt, hogy az elveszett 800 ezer német
vendégéjszaka a hosszabb átlagos tartózkodási idejű, nyári szabadidős turizmus
vendégforgalmából hiányzott. Veszprém és Somogy megyében a tárgyalt időszak
során 0,7 nappal csökkent a tartózkodás áltagos időtartama.

A hiányzó német

vendégéjszakák helyét nagyrészt betöltő – a Nagy-Britanniából és az USA-ból
érkező – vendégkör utazási motivációi között a rövidebb tartózkodási idővel járó
üzleti tevékenység a KSH adatai szerint65 az átlag 3 – 4-szerese. Ez a jelenség
magyarázza az átlagos tartózkodás idejének csökkenését Budapest szállodáiban.

65

Idegenforgalmi statisztikai évkönyvek 2001-2003 és a turizmus teljesítményéről szóló Jelentés-ek
2004-2006 www.ksh.hu
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A gyógy-szolgáltatásokat nyújtó szállodák66 piaci alapon kínálták a szolgáltatásaikat,
ami a kereslethez való alkalmazkodással járt. Emiatt a kínálatban a hagyományos 21
napos nagykúrák mellett megjelentek a rövidebb időtartamú kezelések. A wellness
már megérintette Magyarországot is. A wellness-szállodák száma a 2004-es 15-ről
2006-ra már 45-re emelkedett. Ezzel együtt a vizes szolgáltatásokra vágyó
turistáknak a gyógyszállodák is rendelkezésre álltak (BOROS, SZ. – MONDOK, A. –
VÁRHELYI, T. 2012).
Az említett hatások következtében az átlagos tartózkodási idő az
egészségturizmus kiemelt vidéki célterületeinek tekinthető Nyugat-Dunántúlon 0,5
nappal, Hajdú-Bihar megyében pedig 0,6 nappal67 csökkent. Az átlagos tartózkodási
idő csökkenésének további általánosítható oka, hogy a turizmus trendjei között
nemzetközi szinten megjelent a főszabadság rövidülése mellett a szabadidő több
részletben történő eltöltése (MESTER, T. 2003). Ehhez hozzájárult a mai formájában a
rendszerváltást követően gyakorlattá vált munkanap-áthelyezés (SZILÁGYI, K. 2012).
A tárgyalt időszak során történt változásokat összegezve megállapítható, hogy
a független szállodák minősége javult, ami +0,2 csillagot jelent, míg a láncszállodák
a kevesebb öt, és több négy- valamint háromcsillagos fejlesztésnek köszönhetően az
országos átlagos minőség szinten tartásához (3,5 csillag) járultak hozzá.
A KSH adatai szerint 2001 és 2006 között 119-cel nőtt a szállodaegységek
száma. Az értekezés primer kutatási eredménye szerint ebben az időszakban 245
jelenleg szállodaként üzemelő egység épült. Az eltérés magyarázata a nagyságrendek
és a szálloda valamint a jellemzően családi vállalkozásként üzemelő panzió hatályos
jogszabályi meghatározásának kapcsolatrendszerében rejlik. Ennek a tárgyaltakkal
összefüggésben az a lényege, hogy a 10 szobánál és 20 férőhelynél nagyobb
kapacitású panziók további működtetésének egyik lehetséges módja az, hogy
szálloda-ként üzemelnek tovább. A 245 egység több mint kétharmadának
szobakapacitása a tárgyalt időszak független szállodáinak egyébként is alacsony
átlagos nagyságrendje (39 szoba) alatt van.

66

A tárgyalt időszakban hatályos 45/1998-as IKIM rendelet további jogszabályi előírások teljesülését
írta elő (74/1999 EüM. r.) a „gyógyszálloda” kifejezés alkalmazhatóságához. Gyógy-szolgáltatásokat
azonban nemcsak gyógyszálloda nyújthat.
67
Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis www.ksh.hu

110

A piacgazdaság kezdeti időszakának szállodai fejlesztései a Balaton
kivételével összességében megfeleltek a kereslet alakulásának. Az átlagos
tartózkodási idő csökkenése azonban a minőség további javítására, ezen belül a
tartósabb maradásra ösztönző komplex termék kialakításának szükségességére
figyelmeztet. Ezen túlmenően megerősíti azt az alapvetést, hogy a vonzerőt a
szabadidős turizmus tekintetében néhány kivételtől eltekintve elsődlegesen a
meglátogatandó desztinációnak és csak ezen belül kell a szállodának
szolgáltatnia.
5.2.2.4. A szállodaipar fejlesztési irányai a Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégiában
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS) az imént felhozott alapvetés
jegyében született és 2005-től az Európai Unió soron következő költségvetési
időszakának végéig, 2013-ig határozta meg a fejlődés céljait. Jelen értekezés
témájával szoros összefüggésben az alapvető célnak – a minőségre történő
fókuszálásnak –, továbbá a turistafogadás feltételei javításának, ezen belül kiemelten
az attrakciók elérhetőségének van relevanciája. Miután a turizmus a térben zajló
jelenség, a helyváltoztatás minőségének jellemző ismérvei közül a fogadóterület
közlekedési eszközzel való fizikai megközelíthetősége, mint alapfeltétel mellett
növekvő

jelentőséggel

bír

a

helyváltoztatás

biztonsága,

gyorsasága

és

költséghatékonysága is. A szállás iránti szükséglet – korábban már hangoztatott
módon – többnyire okozata és nem oka az utazásnak. A NTS-nak a stratégia
pilléreire rendszerezett SWOT analíziséből a turistafogadás feltételeinek a témával
releváns elemeit foglalja össze a 12. táblázat.
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12. táblázat A turistafogadás feltételeinek SWOT analízise
Erősségek
 Az infrastrukturális fejlesztések
következtében bekövetkező elérési
idő csökkenése
 Meglévő InterCity és InterPici
vasúthálózat
 A főváros és vidéki nagyvárosok
tömegközlekedési hálózata kiépített
 Növekvő kínálat vidéken és a
fővárosban a jó minőségű
szálláshelyek tekintetében
 Wellness szállodák megléte
 Budapesti szálláshely kínálat
illeszkedése a keresleti
viszonyokhoz
Lehetőségek
 A Schengeni Egyezményhez való
csatlakozással egyszerűbbé válik az
utazás
 Olcsó légitársaságok megjelenése
javítja Budapest és a regionális
repülőterek megközelíthetőségét

Gyengeségek
 Az útszerkezet nem illeszkedik
kellőképpen az attrakciók
elhelyezkedéséhez
 Szálláshelyek területi koncentrációja
(Budapest és Balaton)
 Az európai átlaghoz képest alacsony
kapacitáskihasználtság
 Az alacsony kategóriájú szálláshelyek
minősége gyakran nem felel meg a
kategóriától elvárható szintnek

Veszélyek
 Olcsó légitársaságok csődje
 A légi közeledés forgalomkapacitása
nem növekszik azonos arányban a
növekvő kereslettel

Forrás: saját szerkesztés a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia megállapításai szerint

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia értékalapú célállapotként jelölte meg, hogy


„A szállás- és vendéglátóhelyek területi eloszlása illeszkedik a turisztikai
attrakciók alapját képező vonzerőkhöz: komplex turisztikai kínálat jön létre”
(NTS:88) és



„A korszerű, ugyanakkor a környezet teherbíró képességét figyelembe vevő
közúthálózat az elszigetelt települések, országrészek fejlődésének is új lendületet
ad” (NTS:88).

A két jövőkép-elem hangsúlyossá tette a stratégiának a területileg kiegyensúlyozott
fejlesztés segítésére való irányultságát, ami a korábban tárgyaltak szerint jellemzően
nem valósult meg, ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a turisztikai
szuprastruktúra fejlődésének változatlanul a vonzerőre kell épülnie.
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5.2.3.

2007 – 2013. A II. Nemzeti Fejlesztési Terv, a wellness-szállodák

térnyerésének időszaka
5.2.3.1. Szállodafejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális
Operatív Programjaiban
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv68 (ÚMFT) eredetileg az Európai Unió
költségvetésével azonos, a 2007-2013-ig terjedő időszakra készült. 2011 januárjától
az Új Széchenyi Terv lépett a helyébe. Az ÚMFT átfogó stratégiai célja a
foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése volt.

A statisztikai

értelemben vett turizmus szektor a „szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” ágazat
a

munkahelyi

vendéglátás

és

a

közétkeztetés

nélkül.

Az

ágazat

az

alaptevékenységeivel, a turistákkal közvetlenül foglalkozó további vállalkozásokkal,
valamint a beszerzési forrásaival együtt közvetlen és közvetett módon jelentős és
növekvő mértékben járul hozzá az országos, regionális és lokális foglalkoztatottság
alakulásához. Nagy biztonsággal állítható, hogy a vendéglátás minden településen
legalább egy fő önfoglalkoztatóval, vagy foglalkoztatottal jelen van69. A szektorban
foglalkoztatottak számának és nemek szerinti megoszlásának alakulása az 50. ábrán
látható.

50. ábra Foglalkoztatottak száma és nemek szerinti megoszlása az „I” (szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás) szektorban (ezer fő)
Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai szerint
68

http://www.terport.hu/teruletfejlesztes/orszagos-szint/fejlesztesi-dokumentumok/ii-nemzetifejlesztesi-terv-uj-magyarorsza
69
természetesen van kivétel, mert pl. Bakonykútiban nincs kocsma.
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A szektornak a nemzetgazdasági szintű foglalkoztatottságból való részesedése is
jelentős (51. ábra).

51. ábra Az „I” szektorban (szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás)
foglalkoztatottak aránya a nemzetgazdasági foglalkoztatásban (%)
Forrás: saját számítás és szerkesztés a KSH adatai alapján

Az ÚMFT első számú prioritása, a gazdaság fejlesztése. Az ennek érdekében történő
minden állami beavatkozás esetében az ÚMFT elengedhetetlen feltételnek tekintette
„a területi egyenlőtlenségek felszámolását és a térségek versenyképességének
növelését” (ÚMFT:74). A gazdaságfejlesztés egyik részcélja a vállalkozások –
kiemelten kis- és közepes vállalkozások (kkv) – jövedelemtermelő képességének
erősítése, ezen belül
 a kkv-k fejlődésének támogatása,
 a kkv-k számára külön támogatási csatornák működtetése és
 a kkv-k tőkeellátottságának javítása volt (ÚMFT).
A turizmus szektorban (szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás) felmerülő feladatokat
jellemzően kis- és közepes vállalkozások látják el (5. melléklet).
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben a turizmus az 5. prioritás – a
területfejlesztés – részeként jelenik meg. A prioritás minden egyes eleme tartalmaz
turisztikai tárgyú fejlesztési célt. A fejlesztések szállodaipari vonzatai konkrétan nem
szerepelnek az ÚMFT-ben. Az alábbiakban rendszerezett összefüggések a szerző
feltételezései, amelyek teljesülésének vizsgálatára a későbbiekben kerül sor.
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 Integrált Városfejlesztési Stratégia.
 A településközpontok megújulásával javul az érintett belvárosok turisztikai
funkciója, ami közvetlenül erősíti az adott település vonzerejét és ezen
keresztül a szálláshelyek – különösen a belvárosi szállodák – iránti keresletet.
 A policentrikus városhálózat kialakításának célja az ország Budapestközpontú térszerkezetének oldása, eszköze pedig a Főváros – mint kiemelt
fejlesztési pólus – mellett a regionális fejlesztési pólusok megerősítése.
Megjegyzendő, hogy Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs és Szeged fejlesztési
pólusként való funkcionálásában leképeződik az 1971-ben elfogadott
Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció, melyben kizárólag ezek a
városok szerepeltek „kiemelt felsőfokú központ”-ként a tervezési-gazdasági
körzetekben

(ld.

11.

ábra).

Az

ÚMFT-ben

–

társközpontként

–

Székesfehérvár és Veszprém is fejlesztési pólusként szerepel. A fejlesztési
pólusoknak az ÚMFT stratégiai céljával összefüggésben az érintett térséget
dinamizáló központként kell funkcionálnia, melynek érdekében a fejlesztés
bizonyos – az ÚMFT-ben megnevezett – tudományágak és iparágak kiemelt
támogatására irányul. Egy település tudományos életének aktivitása és az
ipari létesítményeinek működése-fejlődése a szállodaipar számára különösen
vonzó

szegmens,

a

hivatásturista

megjelenését

illetve

keresletének

mennyiségi és minőségi bővülését jelentheti.
 A középvárosok esetében a térségszervező képesség növelése, a kisvárosok
tekintetében pedig a rurális térségek dinamizálása a kitűzött cél. A közép- és
kisvárosok által képviselt térségek (megyék és kistérségek/járások) az ország
turisztikai kínálatának változatosságát jelenítik meg, ami az elemei
mennyiségének és összetételének függvényében szálláshelyek, köztük
szállodák beruházását és/vagy fejlesztését idézheti elő.
 Megújuló vidék: rurális térségek területileg integrált, fenntartható fejlesztése.
A környezet- és egészségtudatos gondolkodásmód és életvitel elterjedése,
valamint a természet-közeliség – a motivációval összefüggő infra- és
szuprastrukturális fejlesztések révén – vonzóvá tehetik az adott kistérségeket a
bor- és gasztronómiai, a golf- és a vadászturizmus alanyai számára, ami a kínálati
oldalt a kastélyok szállodaként való hasznosítására, valamint tematikus szállodák
beruházására ösztönözheti.
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 A Balaton, a Duna, valamint a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése.
Az érintett tájakat alkotó, természeti és kulturális értékeket hordozó adottságok
védelmével összehangolt gazdasági és turisztikai fejlesztések az érintett
térségeket jó lakóhellyé formálják, ezáltal javítják az életminőséget. Ahol
tartósan, életvitelszerűen jó lenni, ott valószínűleg átmenetileg is érdemes
tartózkodni, akár a szabadidő eltöltése (üdülés), akár munkavégzés (például
tréning, konferencia) a vezető motiváció. A kiegészítő motivációnak az
elsődleges utazási céllal összefüggő igényszinten történő kielégítése főleg a
hivatás-szabadidő sorrend esetében jelent a kínálati oldal felé a minőség
növelésére irányuló keresleti nyomást. Ez a vegyes profilú (például wellnesskonferencia) szállodák beruházását, és a már működő üdülőszállodák
szolgáltatásbővítését továbbá minőségének növelését segítheti elő.
 Turizmusfejlesztés. A regionális sajátosságok, kiemelten a fejlettségük alapján a
hét NUTS 2 régióból hat az európai uniós célkitűzések közül a „konvergencia” a
Közép-magyarországi pedig a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” alá
tartozik. Az egyes régiók Regionális Operatív Programjaiban (ROP) prioritási
tengelyként jelenik meg a turizmus. A kereskedelmi szálláshelyek, ezen belül a
szállodák fejlesztése a vonzerőkkel, a ROP céljaihoz illeszkedő részcélokkal és a
tervkészítés időszakában ismert, az eddigi fejlődést hátráltató és/vagy gátló
regionális gyengeségekkel összefüggésben jelenik meg (ÚJ MAGYARORSZÁG
FEJLESZTÉSI TERV). Ezeket a támogatás odaítélése során figyelembe veendő és a
magántőke tulajdonosainak befektetési kedvét jelentősen befolyásoló tényezőket
rendszerezi a 13. táblázat.
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13. táblázat Szálláshely-fejlesztési célok és az ezeket befolyásoló tényezők az Új
Magyarország Fejlesztési Terv „konvergencia régióinak” Regionális Operatív
Programjaiban
A régió
neve

Nyugat
Dunántúl
DélDunántúl

DélAlföld

ÉszakAlföld

További érvek
Szálláshelyés értékek,
szolgáltatással
amire szállodai
összefüggő
fejlesztés
fejlesztési célok
alapozható
gyógy- és
kultúra,
minőségi fejlesztés,
termálvíz
történelem,
vonzerőfejlesztéssel
bor, kastélyok arányos új
kapacitásnövelés,
OCC% 70növelése
a ROP szerint Balaton, bor,
meglévő egységek
nincs ilyen, a gyógyvíz,
minőségének
termékkínálat kultúra
fejlesztése, kivéve
elemei
5*,
többnyire
átlagos tartózkodási
nem
idő növelése,
piacképesek
OCC% növelése
gyógy- és
kultúra, bor,
meglévő egységek
termálvíz
kastélyok
minőségének
fejlesztése, kivéve
5*,
átlagos tartózkodási
idő növelése,
OCC% növelése
gyógy- és
turisztikai
szezonhosszabbítás,
termálvíz
potenciállal
meglévő egységek
rendelkező, de minőségének
kihasználatlan fejlesztése, kivéve
területek, sport 5*,
vonzerőfejlesztéssel
arányos, magas
kategóriájú új
kapacitásnövelés,
vendégéjszakák
számának növelése,
OCC% növelése
Legjelentősebb
vonzerő

Céleléréshez a
tervkészítéskor
hiányzó, vagy
a cél elérését
gátló tényezők
programkínálat
egyenlőtlen
térbeli
eloszlása
nem megfelelő
szolgáltatási
színvonal

új, minőségi
szálláshelyek

minőségi
turizmust
megalapozó
szolgáltatások,
szálláshelyek
területi
egyenlőtlenség
e illetve hiánya

70

szobakapacitás-kihasználtság = az időszak kiadott szobáinak az időszak kiadható szobáihoz
viszonyított aránya (%)

117

13. táblázat (folytatás) Szálláshely-fejlesztési célok és az ezeket befolyásoló
tényezők az Új Magyarország Fejlesztési Terv „konvergencia régióinak”
Regionális Operatív Programjaiban
A régió
neve

További érvek
és értékek,
amire szállodai
fejlesztés
alapozható
Északa ROP
turisztikai
Magyar- szerint nincs potenciállal
ország
ilyen, a
rendelkező, de
kínálat
kihasználatlan
diverzifikált, és
az adottságok szálláshiányos
nincsenek
területek
kiaknázva
KözépDunántúl

Legjelentősebb
vonzerő

Szálláshelyszolgáltatással
összefüggő
fejlesztési célok

Céleléréshez a
tervkészítéskor
hiányzó, vagy
a cél elérését
gátló tényezők
jó minőségű
szálláshelyek,
vonzerők
elhanyagolt
szolgáltatásai

kapacitásnövelés a
3-4 csillagos
minőségben (5* nem
támogatható),
vendégek és
vendégéjszakák
számának növelése,
átlagos tartózkodási
idő növelése
OCC% növelése
örökség
Balaton,
minőségi fejlesztés,
gyenge arculat,
Velencei-tó –
vonzerőfejlesztéssel stagnálóVértes,
arányos új-,
hanyatló
Dunakanyar,
minőségi
kereslet
Bakony,
kapacitásnövelés,
Királyi
átlagos tartózkodási
Városok
idő növelése
Forrás: saját szerkesztés az egyes régiók Operatív Programjai alapján

A Közép-Magyarország Régió az Európai Unió „Regionális versenyképesség és
foglalkoztatás”

célkitűzésének

hatálya

alá

tartozik.

Regionális

Operatív

Programjában a turizmus nem önálló prioritásként, hanem a régió vonzerejének
fejlesztésére irányuló prioritás részcéljainak egyikeként szerepelt. A szálláshelyfejlesztés a vonzerők fejlesztésével és turisztikai hasznosításával összefüggésben, a
várható keresletnövekedés magas színvonalon történő szükséglet-kielégítésével járó
következményként jelent meg amellett, hogy több konvergencia régióval azonos
módon a Közép-Magyarország Régió is kizárta az ötcsillagos szálláshely
fejlesztésének támogatását. A Közép-magyarországi ROP a vonzerőfejlesztés
keresletnövelő hatását jelentős (40%-os) vendégéjszaka-növekedési célértékben
határozta meg (KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM).
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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjaiban a
szállodaipar fejlődési iránya egyértelműen a minőség javításában került
meghatározásra. Az, hogy a ROP-okban többnyire konkrét indikátorként, vagy a
szövegkörnyezetbe ágyazottan, de kivétel nélkül megjelenik a kapacitások jobb
kihasználásának igénye, azt a felismerést tükrözi, hogy a szállodaipar mennyiségi
növekedése elérte a szükséges és elégséges szintet. A mennyiség további
növelésének célja a regionális egyenlőtlenségek felszámolása és a magas
minőséget kínáló szállodák jelenlétének területi hiánypótlása lehetett. Ennek
megfelelően és a minőségcélokkal összhangban a támogatott új beruházások a
korszerűség jegyében és jellemzően a négycsillagos szállodaosztályban
létesülhettek. A meglévő szállodaegységek támogatott fejlesztéseinek kettő alapvető
cél mentén kellett történniük:


a szolgáltatásterjedelem bővítése annak érdekében, hogy a többféle szolgáltatás
több napra elegendő élményszerzési lehetőséget kínáljon, ezáltal növekedjék az
átlagos tartózkodási idő,



a tárgyi (magasabb szállodaosztály) és a humán (kompetenciákon alapuló)
szolgáltatások minőségének növelése, ami növeli az értékteremtő képességet, így
magasabb fizetőképességű és fizetési hajlandóságú célcsoportok legyenek
elérhetők.
Az ötcsillagos szállodaosztály az ötcsillag superior osztállyal együtt az

elérhető legmagasabb minősítés a jelenleg hatályos Nemzeti Szállodai Tanúsító
Védjegy, a Hotelstars Union fokozatainak sorában. Árszínvonala több mint a duplája
a négycsillagos szállodákénak (6. melléklet) (KSH). Célcsoportját a luxusigényeket
támasztó és az ennek megfelelően magas árakat megfizetni képes és hajlandó,
hivatásturistákat küldő cégek, valamint a kiemelkedően magas diszkrecionális
jövedelemmel rendelkező szabadidős turisták alkotják. Kínálatukkal rétegigényt
elégítenek ki, ami magyarázata lehet annak, hogy a régiók többsége nem támogatta
ötcsillagos szálláshelyek71 fejlesztését, így az ilyen szállodákét sem.
A régiók operatív programjaiban megjelenített szállodafejlesztési koncepciók
vonzerő-alapú fejlesztési prioritásokat tükröznek. Ezek sorában az egészségturizmus
a régiók többségénél – a legjelentősebbnek minősített vonzerő, illetve a szállodai
71

Megjegyzendő, hogy Magyarországon a szállodákon kívül csillaggal minősíthetők még a
kempingek is, melyeknél szintén az öt csillag az elérhető maximum.

119

fejlesztést megalapozó további kínálati érték ismeretében – a tudatosan formált
jövőkép elemeként jelenik meg.
A szállodaipar egészségturisztikai-orientációjú fejlődési lehetősége célként
jelenik meg az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai
Szakállamtitkársága megbízásából 2007 májusára elkészített – a 2007-2013-ig
terjedő időszakot felölelő – „Országos egészségturizmus fejlesztési stratégiában”.
Ennek IV. prioritása új gyógy- és wellness-szállodai beruházások megvalósítását
és a meglévő szállodák modernizálását, valamint tematizálását fogalmazza meg,
összhangban a stratégiában elemzett nemzetközi trendekkel és Magyarország
egészségturisztikai helyzetképével (ORSZÁGOS
STRATÉGIA

EGÉSZSÉGTURIZMUS

FEJLESZTÉSI

2007).

5.2.3.2. A szállodaipar fejlődési lehetőségei az Új Széchenyi Tervben
Az egészségturizmus „egészségipar”-ként jelenik meg az Új Széchenyi Tervben
(ÚSZT), melynek keretében 2011 januárjától lehetett pályázni az Európai Unió
fejlesztési forrásaira. Az ÚSZT programjai, mint kitörési pontok a következő közös
sajátosságaikra épülő elvárások mentén kerültek megfogalmazása:


már középtávon legalább európai léptékben versenyképes terméket kell
megjeleníteni, amely



további fejlesztési piacokat nyit meg és



magas hozzáadott értéket képvisel (ÚSZT).
A turizmus, mint jelenség mindhárom sajátosságnak megfelel. A nemzetközi

turizmus dinamikus növekedése az elmúlt közel húsz évben kétszer kényszerült
megtorpanásra. Először az Egyesült Államokat 2001-ben ért terrorcselekmények
miatt, ami 2003-ban; másodszor a gazdasági világválság következtében, ami 2009ben okozott egy-egy évre visszaesést (7. melléklet). A nemzetközi turistaérkezések
száma 2012-ben 4%-os növekedéssel meghaladta az egymilliárdot és 2013-ban
további 5% növekedés történt (UNWTO72). A turizmus magas hozzáadott értéket
képvisel, és tovagyűrűző hatásai megjelennek a jövedelmi-, a termelési-, a
fogyasztási/értékesítési-, a foglalkoztatási- és a költségvetési multiplikátorokkal
72

Turisztikai Világszervezet http://www2.unwto.org/content/why-tourism és http://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899
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kimutatható eredményekben (PUCZKÓ L. – RÁTZ T. 1998). A turizmus világszerte a
GDP 9%-át állítja elő, minden 11. munkahely a turizmusban létesül és az export 6%
a turizmus során teljesül (UNWTO).
Az Új Széchenyi Terv programjainak sorában az első az Egészségipari
Program, melynek első számú prioritása az „Egészségiparra épülő turizmus”
(ÚSZT:34), ami az értekezés témájával közvetlen összefüggésben a követező
alprogramokat tartalmazza:
 „Egészségturizmus alprogram

 Az



Természeti gyógytényezőkre épülő egészségturizmus



Orvosi szolgáltatásokon alapuló egészségturizmus
egészségturizmushoz

kapcsolódó

minőségi

(komplex)

turisztikai

kínálatfejlesztés alprogram” (ÚSZT:46).
„Az egészségturizmus a turizmus azon területét jelenti, ahol a turisták
utazásának fő motivációja az egészségi állapot javítása vagy megőrzése, tehát a
gyógyulás vagy a megelőzés.” (RÁTZ T. 2001:7)
A természeti gyógytényezőkre épülő egészségturizmus alapfeltételét jelentő
és a jogszabályi környezet73 által meghatározott természetes gyógytényezők közül a
bizonyítottan gyógyító hatású természetes ásványvizek (gyógyvizek) és a
termálvizek74 Magyarország kedvező természetföldrajzi adottságaiból adódóan nagy
területei lefedettséggel rendelkezésre állnak (52. ábra).

73

74/1999 (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről
„Minden olyan felszín alatti (vízadó rétegből származó) eredetű víz, melynek kifolyó (felszínen
mért) hőmérséklete a 30 °C, vagy annál magasabb” (A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 1.
melléklet 16.).
74
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52. ábra Törzskönyvezett gyógyvízzel rendelkező települések számának (zárójelben
a kutak számának) térbeli megoszlása megyénként a NUTS 2 régiókban75
Forrás: a KSH térképének felhasználásával saját szerkesztés az ÁNTSZ – OTH76 adatai
szerint

A Kárpát-medence felszíne alatti földkéreg vastagsága nem éri el a harminc
kilométert.

Magyarország

következményekkel

jár

területe
a

alapvetően

geotermikus

gradiens,

medence,
vagyis

ami
az

előnyös
egységnyi

mélységnövekedéssel együtt járó hőmérséklet-emelkedés szempontjából. Földünk
átlaga 100 m/3°C, ami hazai viszonylatban 100 méterenként 2°C-kal több. A
mélységi vizek hőmérsékletének minősítéséhez alkalmazott másik mutató a
geotermikus mélységlépcső, ami egységnyi hőmérséklet-változáshoz (1°C) rendeli
hozzá a mélységi adatot (LOVÁSZ GY. – MAJOROS GY. 1997; LOVÁSZ GY. 2000). A
kedvező adottságok azonban nem jelentenek kimeríthetetlen forrásokat. A Magyar
Tudományos Akadémiának a „Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és
stratégiai feladatok” című tanulmánya szerint „A zárt karszttárolókra települt
termálfürdők esetében a jelenlegi vízkivételek nem növelhetők” (2011:135) és a
jelenlegi hasznosítás már több település esetében okozta a porózus termálvízadók
tartós vízszintsüllyedését. Az előbbiekhez Bükfürdő, Bükkszék, Sárvár és
75
76

2014. december 31-ikei állapot szerint
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat – Országos Tisztifőorvosi Hivatal
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Sárospatak, az utóbbiakhoz Szentes, Csongrád, Tiszakécske, Szolnok, Jászberény,
Hajdúszoboszló, Debrecen és Nyíregyháza tartoznak (MAGYAR TUDOMÁNYOS
AKADÉMIA 2011).
A természetes gyógytényezők további hasznosítható elemeit azok a
természeti képződmények alkotják, amelyek az allergiás és a légzőszervi
problémákkal küzdő betegek számára jelenthetnek a gyógyturizmusban való
részvételre ösztönző vonzerőt. Ilyenek a klimatikus gyógyhelyek, a gyógyító
mikroklímájú barlangok, a gyógyiszapok és a gyógygázt hasznosító mofetta. A
természetes

gyógytényezők

definícióit

a

8.

sz.

melléklet

tartalmazza.

Magyarországon az ÁNTSZ törzskönyvi nyilvántartása szerint 17 gyógyhely, 5
gyógybarlang, 4 gyógyiszap-lelőhely és 2 gyógygáz-forrás található (53. ábra és 14.
táblázat).

53. ábra Törzskönyvezett természetes gyógytényezővel rendelkező
települések megyénként a NUTS 2 régiókban a 2014. december 31-ikei
állapot szerint
Forrás: a KSH térképének felhasználásával saját szerkesztés az ÁNTSZ – OTH adatai szerint
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14. táblázat Gyógyhelyek és gyógybarlanggal, gyógyiszappal, gyógygázzal
rendelkező települések Magyarországon
Gyógytényező

Település (a nyilvántartási szám sorrendjében)
Miskolc-Lillafüred, Harkány, Sopron-Balf, Gyöngyös-Kékestető,

gyógyhely

Hévíz, Balatonfüred, Parád, Hajdúszoboszló, Zalakaros, Bükfürdő,
Eger, Debrecen, Gyula, Sárvár-Arborétum, Sárvár-Gyógyvarázs,
Mezőkövesd-Zsórifürdő, Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

gyógybarlang

Jósvafő, Tapolca, Budapest II., Miskolc, Abaliget

gyógyiszap

Makó, Tiszasüly, Hajdúszoboszló, Alsópáhok

gyógygáz

Mátraderecske, Parád (Parádfürdő)
Forrás: saját szerkesztés az ÁNTSZ adatai szerint

Az orvosi szolgáltatásokra épülő egészségturizmus piacára való belépésnek nincs
olyan térbeli korlátja, mint a korábban tárgyalt természetes gyógytényező megléte. A
természetes gyógytényező – különösen annak összetevői és ezeknek, adott
betegségekre gyakorolt gyógyhatása – alapvetően helyhez kötött kínálati tényező.
Ezzel szemben az orvosi szolgáltatások révén elérhető egészségi állapot javulás
elsődlegesen a humán erőforrás kompetenciáinak és az ezek gyakorlásához
szükséges tárgyi feltételek (műszerek, eszközök, felszerelések, berendezések)
meglétének, vagy hiányának a függvénye.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy orvosi szolgáltatások nyújtására tematizált
szálloda az ország bármely régiójában sikeresen működtethető lenne. A természetes
gyógytényező helyhez kötöttsége miatt az odautazás kényszerű feltétele a
gyógyulásnak, aminek okán a helyváltoztatás körülményei kisebb súllyal esnek latba
az utazási döntés során. Ezzel szemben a kizárólag orvosi szolgáltatásokat nyújtó
szálloda esetében a szálloda regionális szintű elhelyezésekor az előbbinél nagyobb
jelentőséggel bíró mérlegelési szempont a régió megközelíthetősége és a desztináció
alkalmassága a kezelések mellett rendelkezésre álló szabadidő tartalmas eltöltésére.
Az ÚSZT „egészségturizmushoz kapcsolódó minőségi (komplex) turisztikai
kínálatfejlesztés

alprogram”-jában

a

tárgyalt

témával

összefüggésben

a

termékfejlesztés azon területei jelennek meg, amelyek olyan értékként szerepelnek a
régiók részéről az ÚMFT-ben (ld. 13. táblázat), mint amire szállodai fejlesztés
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alapozható, például a kultúra, a bor, és a minőségi szállás hiányában kihasználatlan
turisztikai potenciálok. Az alprogram az attrakcióbővítés, a termékfejlesztés és a
vendéglátás technológiai hátterének fejlesztése mellett az üzleti célú szálláshelyek
támogatását határozta meg a megvalósítás eszközeiként (ÚJ SZÉCHENYI TERV).

5.2.3.3. A szállodaipar fejlődési irányai a Turisztikai Régiók Turizmusfejlesztési
Programjaiban
A Balaton Régió programja a desztinációt „hanyatló”-nak minősíti (BALATONI
TURIZMUS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA 2005:3), ami a vendégéjszakák
alakulásának korábban tárgyalt okai és számszerű adatai tükrében tényszerű
megállapítás. Ennek megfelelően a program nem tartotta indokoltnak magas
kategóriájú és éves üzemelésű szálloda támogatását. Ehelyett a termálvíznek a parti
szállodákba való bevezetését javasolta Siófokon és Fonyódon. A gyógyturizmus
fejlődését a meglévő gyógyhelyek – Hévíz, Zalakaros, Balatonfüred – és
Kehidakustány további fejlesztésében, valamint új gyógyturisztikai központok
kialakításában – Tapolca, Marcali, Nagyberény – határozta meg (BALATONI
TURIZMUS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA 2005).
A Budapest-Közép-Dunavidék Régió a Budapesten kívüli területek esetében a
közepes és annál magasabb kategóriájú szállodai férőhelyek bővítését jelölte meg
célul a többnapos tartózkodást kínáló vonzerőt szolgáltató települések, vagy
kistérségek megnevezése nélkül. Budapest esetében a szállodahajók elhelyezését és a
foghíjtelkek beépítését tartotta a mennyiségi fejlődés lehetséges célterületeinek
(BUDAPEST-KÖZÉP-DUNAVIDÉK RÉGIÓ TURISZTIKAI STRATÉGIÁJA 2006).
Az Észak-Magyarország Régió egyrészt az egészségturizmussal összefüggő
vonzerővel rendelkező üdülőhelyeken a magas kategóriát képviselő egységek,
másrészt a „nagyvárosokban” – ezek megnevezése nélkül – létesítendő budgetilletve economy brand-ekhez
szállodafejlesztések

tartozó szállodák létesítését

céljaiként

jelölte meg a

(ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

RÉGIÓ

TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013, 2006)
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A Tisza-tó Régió a 3-4 csillagos kapacitások növelését tartotta szükségesnek
egyrészt bővítés, másrészt új beruházások formájában kiemelten a konferencia és az
egészségturizmus kiszolgálására specializálódott szállodatípusok megvalósításával.
A fejlesztések célterületei: Heves, Füzesabony, Kisköre, Mezőcsát, Tiszaújváros,
Abádszalók, Berekfürdő, Karcag, Kunhegyes, Polgár, Tiszacsege, Tiszafüred,
Tiszaörs és Tiszaroff (TISZA-TÓ RÉGIÓ TURIZMUS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 20072013, 2006).
Az Észak-Alföld Régió tematizált részletességű programjában a szállodafejlesztés
kettő konkrét és egy potenciális adottságra épül. A gyógy- és wellness-szállodák
fejlesztését a termál és gyógyvízzel rendelkező településeken, a MICE-market
konferencia (C) és esemény (E) elemeire specializálódott magas színvonalú
szállodákat Debrecenben, Nyíregyházán és Szolnokon, az üzleti (M) elem
tekintetében pedig általánosságban az arra alkalmas helyeken „mindazon szállodák,
amelyek képesek teljesíteni a turizmus ezen fajtájával kapcsolatban jelentkező
feltételeket” (ÉSZAK-ALFÖLD RÉGIÓ TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA:72). A
kastélyszállók létesítéséhez meglévő adottság, hogy a „régióban nagy számban
vannak elhanyagolt állapotban kastélyok és kúriák” (ÉSZAK-ALFÖLD RÉGIÓ
TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA:76) a települések megnevezése nélkül. A
potenciális adottság a golfpálya és az ehhez szervesen kapcsolódó golfszálloda
létesítéséhez szükséges helyszín – ennek megnevezése nélkül – amennyiben „nincs
messze a régió nemzetközi repülőterétől, valamint épülő autópálya-hálózatától”
(ÉSZAK-ALFÖLD RÉGIÓ TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA:84).
A Dél-Alföld Régió programjában a 3 és 4 csillagos szálloda-fejlesztés a célcsoport
és a település megnevezésével jelenik meg az alábbiak szerint:
 hivatásturizmus: Szeged, Kecskemét, Gyula, Békéscsaba és opcionálisan
Hódmezővásárhely és Makó
 egészségturizmus,

gyógyszállodák:

Orosháza,

Szeged,

Kecskemét,

Kiskunmajsa, Makó, Szentes, Gyomaendrőd
 belvárosi szállodák rekonstrukciója: Gyula, Tótkomlós, Szentes, Szarvas,
Baja, Mezőhegyes, Hódmezővásárhely, Szeged
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A Közép-Dunántúl Régió programja megállapítja, hogy a szálláshelykínálat területi
megoszlása mind kapacitásában, mind szerkezetét tekintve jelentős eltéréseket mutat.
A szállodafejlesztéseket a 3 és 4 csillagos szállodaosztályban tartja szükségesnek. A
célterületek a „Turizmus fejlődését segítő infrastruktúra fejlesztése” című
programban a szállodák külön megemlítése nélkül a következők szerint kerülnek
megnevezésre: „Komárom-Bábolna térsége, Vértes, Bakony, Tata és környezete,
Duna menti területek, Székesfehérvár, Veszprém, Velencei-tó” (KÖZÉP-DUNÁNTÚL
RÉGIÓ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2006:56).
A Dél-Dunántúl Régió kiemelt fejlesztési prioritása a gyógy- és termálturizmus. A
régió turizmusának helyzetét javító nyolc teendő között a szálláshelyek fejlesztése az
első helyre került. Fentiek alapján Abaligeten, Szigetváron, Marcaliban szerepel a
programban gyógyszálló-építés, valamint Dombóvár-Gunarason termálhotel-építés
és tartalékprojektként termálhotel építése Nagybajomban. További új szállodai
beruházás létesítése Barcs, tartalékként golfszálloda Hencse, a Gemenc Hotel
felújítása Szekszárd és a Rittinger Hotel felújítása Bonyhád projektjében szerepel.
A Nyugat-Dunántúl Régió programjában a minőségi szálláshelyfejlesztés az
egészségturizmus és a hivatásturizmus összefüggésében szerepel. Új szállodai
beruházások azonban döntően az egészségturizmus célcsoportjaira fókuszálva
jelennek meg a programban a követezők szerint: Bükfürdő – 4 csillagos szálloda,
Sárvár – wellness és spa hotel, Sopron-Balf – gyógyszálloda. Kehidakustányban
pedig egy 5 csillagos golfszálloda építése szerepel a tervek között.
5.2.3.4. A szállodák keresletének alakulása
A KSH adatai szerint az időszak hét éve alatt a szállodák kereslete 3.866.974
vendégéjszakával növekedett. Ez 28,2%-os növekedést jelent, amelyben a belföldiek
vendégéjszakái 400 ezerrel kevesebbek ugyan a külföldiekénél, ám a 30%-ot
meghaladó növekedésük közel 4%-kal nagyobb, mint a külföldi vendégéjszakáké.
A gazdasági válság hatása érzékelhető a megyék szállodai vendégforgalmában (54.
ábra).
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54. ábra A szállodák vendégéjszakáinak száma a megyékben 2007-2013. (ezer éj)
Forrás: KSH adatok és saját számítás alapján a szerző szerkesztése

A Balaton forgalmában leginkább érintett Veszprém és Somogy megyékben
folytatódott a megelőző időszak külföldi vendégforgalmának csökkenése. A belföldi
vendégforgalom ezzel szemben nőtt, ami megközelítőleg egyensúlyban tartotta a
szállodák keresletét. Az északi parton Tihany szállodai vendégéjszakáinak száma a
felére csökkent. Ez a veszteség azonban megjelent Balatonfüred 80 ezer éjszakát
meghaladó

vendégéjszaka-többletében

és

Balatonkenese,

valamint

Csopak

kivételével a többi északi parti település szállodái is növelni tudták a vendégéjszakák
számát. A Balaton déli partján Somogy megyében Balatonőszöd, Balatonszemes és
Zamárdi szállodái értek el növekedést. A megye többi balatoni településén azonban
csökkenés történt, Siófok forgalma pedig a félmilliós szinten stagnált. Zala megye
esetében Keszthely vendégforgalma a százezres vendégéjszaka-szinten stagnált.
A külföldi vendégforgalom Győr-Moson-Sopron és Vas megyében nőtt
jelentős mértékben és csökkent Hajdú-Bihar megyében. Ennek feltételezhető okai a
következők:
 A szabadidős turizmus nyugatról érkező gyógyturisztikai kereslete válságban
sem mondott le a szükséglete kielégítéséről, azonban a költséghatékonyság
jegyében közelebbi úti célt választott.
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 Hajdú-Bihar megye volt szocialista országok alkotta piacait a válság
érzékenyebben érinttette, ami az utazásról való átmeneti lemondással járt. A
megye belföldi vendégforgalmának jelentős visszaesése azonos okkal
magyarázható.
Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyékben mind a belföldi, mind a
külföldi szállodai vendégforgalom emelkedett. A növekedés Vecsés kivételével, ahol
a repülőtér közelsége a vezető vonzerő, azokon a településeken történt, amelyek
vonzerő tekintetében a szabadidős turizmus számára kedvezőek. Pest megyében
Cegléd, Esztergom, Herceghalom és Ráckeve vendégéjszakái közel 100 ezerrel
nőttek és egyedül Vecsés 50 ezerrel több vendégéjszakát realizált a tárgyalt
időszakban. Heves megyében Eger, Mátraszentimre és Szilvásvárad összesen 70
ezer, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Mezőkövesd és Miskolc (Miskolctapolca)
120 ezer vendégéjszaka többletet ért el77. Baranya megye külföldi kereslete 2010-ben
a Pécs Európa Kulturális Fővárosa projekt évében emelkedett ugyan 30 ezer
vendégéjszakával, de ez nem bizonyult tartósnak.
A belföldi kereslet Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megye kivételével minden
megyében nőtt. A növekedéshez hozzájárult az 1998-ban bevezetett üdülési csekk
forgalmának emelkedése. A KSH adatai szerint az üdülési csekk szállodai forgalma
2006-ról 2007-e 3.263 millió Forinttal, 2007 és 2010 között pedig további 5.209
millióval nőtt, ami 2006-hoz képest 109,4%-os növekedés. Az üdülési csekket 2011ben felváltó SZÉP-kártya78 szállodákban beváltott értéke 2012-ről 2013-ra közel 5
milliárd Forinttal nőtt, ami 59%-os növekedésnek felel meg.
A gazdasági válság Budapest vendégforgalmára is kedvezőtlenül hatott. A
visszaesés mértéke a belföldi vendégéjszakák esetében 2010-ben 6,6% volt, a
külföldi vendégéjszakák száma viszont csak 1,3%-kal csökkentek 2010-ben 2007hez képest. Azt ezt követő növekedés szinte kizárólag (92%-ban) a külföldi
vendégforgalom emelkedésének következménye (55. ábra).

77
78

Forrás: KSH adatok alapján a szerző számítása
Széchenyi Pihenőkártya
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55. sz. ábra Szállodák vendégéjszakáinak száma Budapesten 2007 – 2013. (ezer éj)
Forrás: KSH adatok alapján a szerző számítása és szerkesztése

5.2.3.5. A megvalósult működő szállodai kapacitások térbeli megoszlása és a
kínálat jellemzői
Az időszak mennyiségi fejlődése Budapestre, 11 megyeszékhelyre valamint 35
gyógy- és nem balatoni fürdőhely-településre koncentrálódott. Ezek összességében
az egységek számából 73,9%-kal, a szobák számából 81,2%-kal részesedtek. A
fejlődésben Budapest dominanciája mind a szállodák és a szobák száma, mind a
szállodaláncok további térnyerése szempontjából egyértelmű (15. táblázat).
15. táblázat 2007 és 2013 között létesült, működő szállodai kapacitások adatai

összesen szálloda (db.)
részesedés a szállodákból (%)
összesen szoba (db.)
részesedés a szobákból (%)
láncszálloda (db.)
láncszálloda átlagmérete (szoba)
független szálloda (db.)
függetlenek átlagmérete (szoba)
ötcsillagos szálloda (db.)
négycsillagos szálloda (db.)
háromcsillagos szálloda (db.)
kétcsillagos szálloda (db.)
egycsillagos szálloda (db.)
minőségmegjelenítés nélkül
átlagos minőség, csillag
láncszállodák átlagminősége
függetlenek átlagminősége

gyógyBuda- megye/fürdő- egyéb összepest székhely Balaton hely település sen
67
40
23
54
33
217
30,88
18,43
10,60 24,88
15,21 100,00
4.590
1.579
806 3.305
1.333 11.658
39,37
13,54
6,90 28,35
11,48 100,00
20
2
0
1
0
23
102
116
n/a
90
n/a
103
47
38
23
53
33
194
54
35
35
61
40
48
6
1
0
1
1
9
35
22
10
32
15
114
23
13
9
20
12
76
1
3
3
0
1
8
0
1
0
0
1
2
2
0
1
1
3
7
3,9
4,0
3,5
4,2
3,9
4,0
4,1
3,6
n/a
4,0
n/a
4,0
33,9
4,0
3,5
4,2
3,9
4,0
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés
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A szállodaláncok expanziós stratégiája változatlan. A száz szobás nagyságrendben
telepített szállodáik elsősorban a turisztikailag legfrekventáltabb fővárosban, ezen
belül is a belvárosi kerületekben jelentek meg (56. ábra) a kínálatba lépett
szobakapacitás 44,5%-át képviselve. Vidéki terjeszkedésüket a méretgazdaságos
nagyságrend mellett továbbra is a kiegyensúlyozott éves keresletet biztosító
szegmensekre építő fejlődés jellemzi. A hivatásturizmus szegmensei esetében két
megyeszékhelyen és egy termálvízzel rendelkező településen jelentek meg új
beruházásokkal. Győrben a NFT „Turisztikai fogadóképesség javításához”
megszerzett ≈250 millió Ft, Kecskeméten a NFT2 „Turisztikai vonzerőhöz
kapcsolódó kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése”
keretében megszerezhető 450 millió Ft, Hódmezővásárhelyen pedig a „Kereskedelmi
szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése” címén elnyerhető ≈377,2 millió Ft
pályázati forrásszerzési lehetőséggel élve79. Megjegyzendő, hogy Győr és Kecskemét
esetében az odatelepült ipar hivatásturisztikai szegmenseinek kereslete megalapozta
a beruházásokat.

56. ábra A 2007 és 2013 között épült működő szállodai kapacitások
Budapesten (szoba)
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a http://upload.wikimedia.org térképének
felhasználásával
79

http://www.nfu.hu/content/10814
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A független szállodák budapesti növekedése a telepítés helyének tekintetében a
szállodaláncokkal azonos, amennyiben szintén a belvárosi kerületekben történt a
legtöbb szálloda és szoba beruházása. A független szállodák azonban a főváros
belvároson kívüli területein is megjelentek, ami a kedvezőbb telekárral és az
árérzékenyebb vendégkör célcsoportnak tekintésével magyarázható. A megyékben a
független szállodák jelenléte a meghatározó (57. ábra). Az egységek számával mért –
fővároson kívüli – beruházásaik 35,8%-a a gyógy- és fürdőhelyeken valósult meg, a
szobakapacitás közel felét (47,6%) képviselve. A független szállodák átlagos mérete
csak Budapesten (54), valamint a gyógy- és fürdőhelyeken (61) haladta meg az 50
szobát, míg a további telepítési hely-típusok esetében 35-41 szoba között átlagméretű
szállodák épültek.

57. ábra A 2007 és 2013 között épült működő szállodai kapacitások a megyékben
(szoba)
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a KSH térképének felhasználásával
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Tekintettel arra, hogy a Magyarországon működő szállodák átlagos létszámszorzója80
a 2008-as 0,46-tal szemben 2013-ban már csak 0,4 fő (KSH 2013), ez a nagyságrend
14-16 fő foglalkoztatásával jár. Ez a létszám a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint megfelel a
kisvállalkozásban foglalkoztatottak létszámkritériumának (50 főnél kevesebb), ami
összhangban van az ÚMFT kis- és közepes vállalkozások (kkv) jövedelemtermelő
képességének erősítését megnevező részcéljával.
A tárgyalt időszakban kiemelt fontosságúnak tekintett egészségturizmus
gyógyturisztikai formájához nélkülözhetetlen természetes gyógytényezők közül a víz
minden megyében rendelkezésre áll (ld. 52. ábra). Az egészségturizmus másik
formáját képviselő wellness esetében a víz nem nélkülözhetetlen élményközvetítő
közeg ugyan, ám Magyarországon a termálvíz nagy területi lefedettségben áll
rendelkezésre. Ez magyarázza, hogy az időszak során a kínálatban megjelent –
önmagát wellness-szállodának minősítő – 119 egység (KSH) telepítési helyei az
ország olyan megyéiben kerültek meghatározásra, ahol a termálvíz, mint természeti
erőforrás mind a települések, mind a kutak száma szerint bőségesen rendelkezésre
áll. Fentiek ellenére sem a gyógyszállodák sem a wellness szállodák nem jelentek
meg Békés, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben a termálvízzel, gyógyvízzel és
további

természetes

gyógytényezővel,

mint

adottsággal

arányosan.

Ennek

feltételezhető okai az egészségturista utazási döntését befolyásoló további tényezők –
infra- és szuprastruktúra, a szálloda szolgáltatásain kívül további élményelemek –
mennyiségileg és/vagy minőségileg nem megfelelő rendelkezésre állása (KÁTAY, Á.
2010), valamint a porózus termálvízadók további terhelésének elkerülése (MTA
2011) lehetnek. Ez az önmegtartóztató és/vagy a fenntarthatóságot képviselő
magatartás már nem érhető tetten Hajdúszoboszló és Debrecen, valamint a
termálkarsztot hasznosító Sárvár szállodai beruházásai esetében. Ezen kívül
jelentősebb, 200 szobát meghaladó fejlesztések négy vidéki településen történtek (58.
ábra).
Pécsett az Európa Kulturális Fővárosa eseménysorozat keresletének
kielégítése volt a fejlesztések magyarázata, amit a keresletnek a rendezvénysorozatot
követő alakulása nem igazolt vissza (ld. 54. ábra). A négy markáns – összesen

80

az egy kiadható szobára jutó foglalkoztatottak létszáma
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mintegy 84 ezer vendégéjszaka – növekedést elért település (Bikal, Pécs, Siklós,
Villány) között Pécs teljesítménye a központi súlyával aránytalan (37%) mértékű.

58. ábra A 2007 és 2013 között épült, száz szobát meghaladó működő szállodai
kapacitások a településeken (szoba)
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a KSH térképének felhasználásával

Siófok stagnáló szállodai kereslete nem indokolta a kínálat növelését. Az összesen
224 szobányi kapacitás 9 egységben magántőkéből, döntően a háromcsillagos
kategóriában és meglévő épületek szállodaként történő hasznosításával valósult meg.
Mindössze kettő újonnan épült egység jelent meg a magasabb – négy csillag és az
ehhez tartozó superior – szállodaosztályban, a kínálat minőségi bővítésével. Győr
keresletében a KSH adatai szerint a válság hatása a szállodai vendégéjszakák
mindössze 5%-os csökkenését okozta 2005-ről 2008-ra. Azt ezt követő (2008-2013)
65%-os vendégéjszaka-növekedés indokolja az időszak során megvalósult 9 egység
346 szobájának a kínálatba léptetését. Egerszalók kereskedelmi szálláshely-kereslete
gyakorlatilag

szállodai

kereslet,

egyértelműen

tetten

érhető

ok-okozati

összefüggésben a 2007-ben a kínálatba lépett 64 és 2010-ben 203 szállodai szobával.
A 200 szobát meghaladó szállodai kínálatbővüléssel elért szobakapacitáskihasználtságok (16. táblázat) adatai szerint az új beruházások Budapest, Győr,
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Sárvár és Egerszalók esetében tervezett kereslet-kielégítést szolgáltak, a többi
településnél viszont az eladatlan termékmennyiség növeléséhez járultak hozzá.

16. táblázat Szállodák szobakapacitás-kihasználtsága a 2007 és 2013 között épült,
200 szobát meghaladó működő szállodafejlesztést elért településeken (%)
Település
Időszak Budapest Győr Sárvár Pécs Siófok Egerszalók Debrecen
2008
2009
2010
2011
2012
2013

58,7
49,6
52,3
56,5
59,4
62,1

38,6
35,2
39,4
45,6
58,7
53,3

54,2
58,5
58,9
62,6
62,9
62,8

42,2
38,1
42,4
32,4
32,3
36,6

43,9
42,6
41,5
35,2
38,5
42

n/a
n/a
42
46,7
59,2
69,3

47,7
38,6
35,6
34,3
34,2
34,1

Hajdúszoboszló
52,1
49,4
50,8
44,2
44,4
43,2

Forrás: KSH adatok szerint saját szerkesztés

A 100-200 szoba közötti szállodafejlesztésű települések közül (17. táblázat) Harkány
esetében 2008-ban 120 és 2010-ben újabb 34 szoba növelte a kínálatot, amelyek már
a nyitásokat követő évben jelentős szobakapacitás-kihasználtság csökkenést okoztak
a település szállodáinál, ami az időszak végéig tendenciaszerűen folytatódott. Ez azt
jelenti, hogy a beruházások nem jártak keresletélénkítő hatással, vagyis az új
szállodák – a keresletet a vendégkör motivációja szerint szegmentálva – a település
meglévő célcsoportját tekintették sajátjuknak. Eger és Szeged esetében hasonló
helyzetet eredményezett a kínálatfejlesztés azzal az eltéréssel, hogy a harkányi
13,5%-pontnyi csökkenéssel szemben ezeknél a településeknél csak 4-5%-os
szobakapacitás-kihasználtság csökkenés következett be, aminek a megyeszékhelyek
turisztikai keresletének motiváció szerinti összetettsége a feltételezhető oka.
Jelentősebb

(10%-ot

meghaladó)

szobakapacitás-kihasználtság

növekedést

Esztergom, Zamárdi és Mezőkövesd ért el a magasabb fizetőképességű keresleti
szegmens elérését lehetővé tevő 4 csillagos beruházásokkal.
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17. táblázat Szállodák szobakapacitás-kihasználtsága a 2007 és 2013 között épült
100-200 szoba, működő szállodafejlesztést elért településeken (%)
Település
Herceghalom
Vecsés
Velence
Esztergom
Balatonfüred
Szentgotthárd
Harkány
Zamárdi
Mezőkövesd
Miskolc
Eger
Cserkeszőlő
Kecskemét
Szeged

n/a

2008

2009

n/a
66,1 n/a
24 n/a
33,8
50
30,6
44,5
23,2
18,8
36,5
50,8
52,4
35,4
45,9

31,7
46,2
33,1
37,8
28,2
21
30,1
43,5
43,6
33,3
41,2

Időszak
2010
2011
2012
2013
n/a
n/a
n/a
n/a
65,9
66,8
57,1
68,8
n/a
47,6
44,3 n/a
35,9
33
45,3
54,4
46,8
48,9
53,1
49,4
40,8
44,1
42,6
36,7
36
34
32,6
31
24,2
28,1
38
36,6
30,6
34,2
27,8
33,9
32
35,4
35,3
38,9
44,8
47,5
46,3
44,1
47,9
57
59,9
59,2
39,1
55,6
45,9
36,3
36,5
39,3
41,7
40,7

Forrás: KSH adatok szerint saját szerkesztés

A 16. és 17. táblázatban felsorolt településeken összesen 141 szálloda létesült,
Budapesten 67 és vidéken 74.
A rendelkezésre álló KSH adatok szerint (9. melléklet) a négycsillagos
szállodaosztály szobakapacitás-kihasználtsága 5-10 százalékponttal meghaladja az
azonos év szállodai átlagát és 10-15 százalékponttal a háromcsillagos szállodák
szobakapacitás-kihasználtságát. Az időszak szállodai beruházásai jellemzően a
négycsillagos szállodaosztályban történtek (59. ábra), amihez hozzájárultak a II.
Nemzeti Fejlesztési Terv minőségfejlesztést célzó operatív programjai.
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59. ábra A 2007 és 2013 között épült működő szállodák (egység) térbeli megoszlása
minőség szerint
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

A szállodai kínálat rendeltetés szerinti összetétele tekintetében a wellness a tárgyalt
időszakban vált divatos szabadidő-eltöltési irányzattá. A wellness-szállodák száma a
2006-os 45 egységről 2009-re megduplázódott (KSH). Az ebben az időben hatályos
IKIM rendelet81 egyrészt definiálta a wellness szálloda fogalmát, másrészt előírta a
wellness-szállóként történő üzemelés tárgyi és humán szolgáltatási feltételeit. A
239/2009-es Kormányrendelet hatályon kívül helyezte a hivatkozott IKIMrendeletet, amivel kizárólag a piacra bízta a wellness kifejezés használatát. Ez a
kínálati oldalon a „wellness szálloda” rendeltetés-megnevezést használó egységek
ugrásszerű mennyiségi növekedését eredményezte. A KSH adatai szerint a wellnessszállodák száma a 2009-es 90 egységről 2012-re 164-re nőtt, 2013-as adat pedig már
nem áll rendelkezésre. A 2007-2013 közti időszakban megvalósult működő szállodai
beruházások honlapjait elemezve megállapítást nyert, hogy jelentős részük (53
egység) használja a nevében és a kommunikációjában a „wellness hotel”, vagy
„wellness szálloda” kifejezéseket és a honlapokon feltüntetett szolgáltatásterjedelem
szerint további 31 nyújt wellness-szolgáltatásokat.

81

45/1998 Ipari Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériumi rendelet a kereskedelmi és a
fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről
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A wellness-kínálatot bővítő új beruházások és fejlesztések illeszkedtek a II. Nemzeti
Fejlesztési Terv azon operatív programjaihoz, amelyek a kereskedelmi szálláshelyek
minőségi és a mennyiségi fejlesztéséhez, valamint az Új Széchenyi Terv keretében a
kereskedelmi

szálláshelyek

egészségturisztikai

fejlesztéseihez

biztosítottak

forrásokat. Megjegyzendő, hogy a minőségfejlesztési célokat szolgálták a
kifejezetten üzleti célú szálláshelyfejlesztésre kiírt programok is.
A 2007-2013-ig terjedő időszak során az Európai Regionális Fejlesztési Alapból
összesen 47.429.929.915 Ft támogatás megítélése történt a tervezési-statisztikai
régiókban történő felhasználásra (60. ábra).

60. ábra Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (NFT II) és az Új Széchenyi Terv
keretében a 2007 és 2013 között megítélt támogatások összegének megoszlása a
tervezési-statisztikai régiókban
Forrás: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatai szerint saját számítás és szerkesztés

A megítélt támogatások meghatározó többsége 2014. december 31-ig felhasználásra
került. Az összeg 25,4%-a 2015-ben még folyamatban lévő, átadásra tervezett, vagy
meghiúsult beruházás volt. A 16. és 17. táblázatban felsorolt, 100 szobát meghaladó
kapacitásnövekedést elért települések pályázati forrásokból történt részesülése
összesen 17.729.293.515 Ft. Ebből az összegből ötvenhat projekt támogatása történt.
Tekintettel arra, hogy a szálloda telepítési helye mindig egy település, vagy az ahhoz
tartozó terület, a tervezési-statisztikai régiókhoz rendelt pályázati forrásokból való
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részesülés és a turisztikai régiók fejlesztési programjában való megjelenés a
település82 szintjén összevethető (ld. 5.2.3.3.).
Sárváron volt támogatott projekt, viszont a település név szerint szerepel a
Nyugat-Dunántúl
ellentétben

Turisztikai

Győr

nem

Régió

jelenik

turizmusfejlesztési

meg

a

turisztikai

programjában.
régió

–

Ezzel

döntően

az

egészségturizmusra fókuszáló – programjában. Ennek ellenére a Győrött megvalósult
hét beruházásból a 100 szobás nagyságrendet képviselő és a hivatásturizmusra építő
kettő szálloda közül az ETO Park az ÚMFT keretében, az Ibis Győr pedig még az
NFT keretében részesült támogatásban.
A Közép-Dunántúl Régióban a Velencén megvalósult beruházás nem volt a
támogatott projektek között. Esztergom kettő támogatott projektjének egyike (Aqua
Palace) az termékkínálat értékének növelése jegyében az élményfürdőzésre, a másik
(Egom Med) a szabadidő eltöltésével egybekötött orvosi szolgáltatás-igénybevételre
építő új beruházások. Átadásukra azonban 2014. december 31-ig nem került sor.
Esztergom név szerint szerepel a Budapest-Közép-Dunavidék Turisztikai Régió
kínálatfejlesztési céljai között, forráshoz azonban a NUTS2 szintű Közép-Dunántúl
Régió részeként juthatott.
Herceghalom esetében nem volt támogatásban részesült projekt és a település
név szerint nem is jelenik meg ugyan a régiófejlesztés prioritásainak tárgyalásakor,
ahogyan Vecsés sem, de a megvalósult herceghalmi beruházás (üzleti és wellness
szálloda) és a Vecsés esetében támogatást nyert repülőtéri szálloda illeszkedtek a
Budapest-Közép-Dunavidék Turisztikai Régió turizmusfejlesztési célkitűzéseihez.
Siófoki új beruházás nem szerepel a Balaton Régió turizmusfejlesztési
programjában. A déli parton megvalósult új beruházások közül egy, a Mala Garden a
NUTS2 szintű Közép-Dunántúl Régióhoz tartozás jogán részesült a támogatásban,
egy támogatott projekt pedig 2015-ben került átadásra. Zamárdi esetében sincs szó
szállodai beruházásról, viszont a település potenciális szórakoztatóközpontként
jelenik meg a turisztikai régió fejlesztési céljai között. Zamárdi kettő támogatott
projektje

esetében

a

megvalósult

egyetlen

szálloda,

a

Wellamarin

a

kedvezményezett, közel 900 millió Ft pályázati forrással.
82

Budapest nem kaphatott támogatást, ezért nem szerepel a felsorolt települések között.
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Pécs esetében a Dél-Dunántúl Turisztikai Régió programjában a magas minőségű,
többször hangsúlyozottan négy csillagos szállodák hiánya és beruházásuk
szükségessége jelenik meg. A tárgyalt időszakban megvalósult szállodai beruházások
szobaszámra vetített átlagos minősége ~3,6 csillag, ami alulról közelíti az elérni
kívánt minőségfejlesztési célt.
A többi település esetében egyértelműen megállapítható ok-okozati
összefüggés van az egyes turisztikai régiók turizmusfejlesztési céljaiban leírt
szállodafejlesztési célok és az adott településeken támogatott projektek között.
A

szálloda

sikerességének

egyik

mérőszáma

a

szobakapacitás-

kihasználtság, a másik az átlagár, a harmadik az előző kettő együttes hatásának
kimutatására alkalmas RevpAR83, ami a bevételtermelés hatékonysági
mutatója. A vendég szállodai tartózkodásának időtartama közvetlenül befolyásolja a
fajlagos költést (KÁTAY Á. 2014b).
A NUTS2 régiók fejlesztési programjaiban jellemzően megjelenő célkitűzés a
szobakapacitás-kihasználtság (18. táblázat), valamint az átlagos tartózkodási idő
növelése (19. táblázat). A szobakapacitás-kihasználtságban a gazdasági válság
negatív hatásai minden régióban érvényesültek. A Dél-Dunántúlon, a DélAlföldön és az Észak-Alföldön a szobakapacitás-kihasználtság azonban nemcsak
nem tudott visszatérni a 2008-as szintre, de még ahhoz képest is csökkent.
18. táblázat A NUTS 2 régiók szállodáinak szobakapacitás-kihasználtsága
2008 – 2013. (%)
Időszak
2008
2009
2010
2011
2012
2013

KözépMagyarország
56,9
48,2
50,6
54,2
56,9
59,4

KözépDunántúl
40,2
35,7
36,3
36,7
38,3
40,8

NyugatDélDunántúl Dunántúl
49,9
46,8
49
49,8
50,6
51,3

37,8
34,3
34,9
31,8
33,9
36,8

ÉszakMagyarország
36,9
32,3
32,6
36,3
37,2
41,5

Észak- DélAlföld Alföld
44,8
40,3
40,4
38,1
39,9
40,3

38,7
36,3
33,2
36,7
36,7
37,1

Forrás: KSH adatok szerint saját szerkesztés

83

Revenue per Available Room (egy kiadható szobára jutó szobaár-bevétel)
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A szállodafejlesztésekre megítélt támogatások 57,57%-a – a felsorolás sorrendjében
16,66%, 22,57%, 18,34% – ebben a három régióban realizálódott és az összeg több
mint háromnegyede 2013-ig felhasználásra is került. Az érintett régiók szállodai
szobakapacitás-kihasználtságának csökkenése a kereslet alakulásáról korábban
leírtak mellett a minőségi javulással együtt járó árszínvonal emelkedéssel
magyarázható. A KSH adatait elemezve (10. melléklet) megállapítható, hogy az
érintett három régióban kivétel nélkül emelkedett az átlagár. Legjobban a DélAlföldön (26,3%), de a Dél-Dunántúl (10,9%) és az Észak-Alföld (8,8%) átlagáremelkedése is jelentősen meghaladta az országos átlagot (1,3%).
A szálloda kínálatának lényeges eleme az ár. Az ár csökkentésével az
árérzékenyebb szegmensek is megcélozhatók, vagyis a versenytársakhoz képest
alacsonyabb

ár

alkalmazásával

átmenetileg

növelhető

az

értékesített

szobamennyiség. A szállodai üzemrész forgalma az értékesített szobák számának és
az átlagárnak a szorzata. A szállodának ezért mérlegelnie kell az árversennyel
elérhető volumennövekedés és az alacsonyabb szobaár okozta egységnyi
forgalomcsökkenés összefüggését. A tartósan alacsony szinten tartott szobaár
kettős veszélyt hordoz. Egyrészt a saját források nem fedezik a termék
használatával járó fenntartási-felújítási költségeket84, másrészt a nagyobb
áremelést az alacsony árakhoz szoktatott keresleti oldal nem fogadja el, vagy a
turisztikai célra fordítható (tervezett) költségvetéséhez igazítja a szolgáltatások
igénybe vételnek időtartamát (KÁTAY Á. 2011b), ami csökkentheti az átlagos
tartózkodási időt. Az átlagos tartózkodási idő (19. táblázat) viszont nemcsak a
szálloda, de a településen a turisták kiszolgálására létrehozott további
vállalkozások sikerességét is befolyásolja.

84

A nemzetközi szakirodalom ezeket az ff&e= furniture, fixtures and equipment (bútorok,
berendezések, felszerelések) gyűjtőfogalomba sorolja
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19. táblázat Az átlagos tartózkodási idő alakulása a NUTS 2 régiók szállodáiban
2008 – 2013. (éjszaka)
Időszak

KözépMagyarország

2008
2009
2010
2011
2012
2013

2,29
2,3
2,27
2,26
2,32
2,31

KözépDunántúl
2,91
2,88
2,84
2,74
2,79
2,73

NyugatDélDunántúl Dunántúl
3,05
3,08
3,30
3,12
3,15
3,16

2,83
2,81
2,72
2,61
2,67
2,75

ÉszakMagyarország
2,25
2,27
2,30
2,32
2,32
2,33

Észak- DélAlföld Alföld
2,92
2,86
2,93
2,78
2,85
2,83

2,42
2,39
2,49
2,49
2,53
2,50

Forrás: KSH adatok szerint saját számítás és szerkesztés

Tendencia-szerű változás a Közép-Dunántúl Régióban történt, ahol a szobakapacitáskihasználtság csekély (0,6%) növekedése és a férőhelykapacitás-kihasználtság
csekély (0,9) csökkenése (11. melléklet) a hivatásturizmus szegmenseinek növekvő
részarányára utal, egyidejűleg magyarázza az átlagos tartózkodási idő csökkenését. A
jelentős mennyiségi és a kedvező minőségi fejlődés ellenére a NUTS2 régiók
fejlesztési programjaiban kitűzött kapacitás-kihasználtság növekedési cél csak lassan
teljesül. Az első válság-év (2008) szobakapacitás-kihasználtságát csak a KözépMagyarország, a Közép-Dunántúl, a Nyugat-Dunántúl és az Észak-Magyarország
régiókban sikerült az időszak végéig újra elérni és túlszárnyalni85, míg az átlagos
tartózkodási idő a külön említett Közép Dunántúl Régió kivételével érdemben nem
változott.

5.2.4. A magántulajdonba kerülés időszakának összegzése és a jelenkorra ható
tendenciái
Az 1990-től történt mennyiségi növekedés egy részénél a szállodák telepítési helye
már adottság volt. Ebbe a körbe tartoznak a szocializmusban üdülőként funkcionáló
egységek, amelyek az eredeti rendeltetésüknek megfelelően kedvező természeti
környezetben – vízpartokon, hegyvidéken és természetes gyógytényezővel
rendelkező településeken – épültek. A telepítési helyük meghatározta a szállodaként
való működésük rendeltetését, így jellemzően üdülő- és wellness-, illetve a
85

Megjegyzendő, hogy a frissebb, 2014-es és 2015-ös adatok tendenciaszerű növekedést mutatnak.
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természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben foglalt
feltételeknek való megfelelés estén gyógyszállodaként működtek tovább. Szintén
adott volt a telepítési helye az eredetileg munkásszállónak épült létesítményeknek,
amelyek a keresletük megszűnésével elsősorban Budapesten növelték az alacsony
szolgáltatási színvonalat képviselő városi szállodák számát.
A rendszerváltástól a piac szabályai szerint kellett működnie a gazdaságnak,
így a magántőke szállodai beruházásai esetében is a tőke megtérülése és
haszonteremtő működése volt az elvárás. Az új beruházások telepítési helyének
kiválasztását tehát – ésszerű befektetői magatartást feltételezve – meg kellett előznie
a piackutatásnak, a várható kereslet és a versenykörnyezet felmérésének. Korábban
már megállapítást nyert, hogy szállodát oda érdemes telepíteni ahol az embereknek, a
szabadidejük eltöltésével kapcsolatos igényeik kielégítéséhez és/vagy a feladataik
ellátásához legalább egy éjszakányi szállásra és az ehhez kapcsolódó ellátásra,
valamint egyéb szolgáltatásokra van szükségük (KÁTAY Á. 2011b).
Az időszak végére (2013) Budapest mellett 20 olyan település volt, ahol a
szállodákban teljesült vendégéjszakák száma meghaladta a százezret (20. táblázat).
Ezek közül már csak három van a Balaton partján, szemben az előző korszak záró
évének (1989) adatával, amikor 15, százezer feletti vendégéjszakát elért vidéki
településből 5 volt a Balatonon. A többi 17 vidéki település kivétel nélkül
rendelkezik

természetes

gyógytényezővel.

A

kereslet

érdeklődése

a

két

„hagyományos” célterület – Budapest és a Balaton – mellett egyértelműen az
egészségturizmusban való részvétel felé fordult. A 17 településből 9 megyeszékhely
is egyben, ami a hivatásturizmus szegmensei esetében növeli a település vonzerejét.
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20. táblázat 2013-ban százezer szállodai vendégéjszakát meghaladó forgalmú
települések és a változás 1990-hez képest
Budapest
Hévíz
Hajdúszoboszló
Bük
Siófok
Sárvár
Zalakaros
Balatonfüred
Sopron
Győr
Eger
Debrecen
Szeged
Gyula
Miskolc
Egerszalók
Pécs
Harkány
Keszthely
Kecskemét
Nyíregyháza

2013 (vendégéj)
7 327 688
1 021 837
608 217
575 197
527 749
389 386
381 423
346 074
323 699
278 201
244 665
216 838
209 393
202 174
187 304
156 596
152 509
126 404
115 586
112 903
108 947

1990 = 100 (%)
200
375
684
398
361
527
773
128
220
221
265
125
161
356
151
n/a
131
159
118
185
157

Forrás: KSH adatok szerint saját számítás és szerkesztés

A szállodák vendégköre jelentősen átalakult. Amíg a külföldi vendégek száma
(2013-ban 3.870 ezer) csak a másfélszeresére nőtt 23 év alatt, addig a belföldiek
száma (2013-ban 3.133 ezer) megnégyszereződött. Ez egyidejűleg megszüntette a
külföldiek jelentős dominanciáját a szállodákban, ami az 1990-es 76%-os
részarányról 2013-ra 55%-ra változott. A vendégéjszakák tekintetében még
erőteljesebb átalakulás történt. A külföldiek a vendégéjszakáik számát is
másfélszeresre növelték (2013-ban 10.015 ezer). A belföldi vendégéjszakák száma
azonban öt és félszeresére (2013-ban 7.553 ezer) nőtt. Ezzel a külföldi vendégkör
dominanciája 82%-ról 57%-ra csökkent.
Ez azt jelenti, hogy a belföldi vendégkör a szállodák kívánatos
célcsoportjává vált!
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A legnagyobb (500 szobát meghaladó) és az adatzárás időpontjában (2013. 12. 31.)
szállodaként működő fejlesztések települései86 a következők: Budapest (12.903),
Balatonfüred (525), Bük (609), Debrecen (992), Győr (628), Hajdúszoboszló (1.280),
Hévíz (1.003), Sárvár (775), Siófok (1.049), Zalakaros (576). A települések
felsorolását összevetve a 20. táblázat adataival látható, hogy a szállodaipar jelentős
nagyságrendű fejlesztései a legnagyobb szállodai keresletű településeken
történtek.
A növekedés a minőség tekintetében is jelentős volt. Az egészségturizmus
valamint a hivatásturizmus szegmenseinek a szolgáltatásterjedelem, a szolgáltatási
készség és az árérzékenység összefüggésében jellemző ismérvei a csillagok számával
kifejezett minőség növelésére ösztönözte a beruházókat és az üzemeltetőket
egyaránt. Ennek eredményeként a magántulajdonlás időszakában a kínálatba
lépett szállodák átlagos minősége 3,67 csillag, ami az ötfokozatú skálán a „jó”nak felel meg és egyértelmű elmozdulást jelent a rendszerváltást közvetlenül
követő dömpingkínálat középszerű minőségének állapotából.
A nemzetközi szállodaminőség-kommunikálási gyakorlat szerint az upscale,
upper upscale és luxury kategóriáknak megfelelő négy és ötcsillagos szállodák
jelentős része – az ötcsillagosok kétharmada, a négycsillagosok 25%-a, az ötcsillagos
szobák 71%-a, a négycsillagos szobakapacitás 35%-a – a főváros kínálatát
gazdagította. Vidéken az 1990-2013 közötti időszakban hat településen épült egyegy ötcsillagos szálloda. Debrecenben, Hévízen és Sárváron a 200 szoba közeli és azt
meghaladó nagyságrendben. A kastélyok kialakítható szobaszáma építészeti adottság
volt, ami Parádsasváron 57, Kutason 20 szobás kastélyszállók építését tette lehetővé.
Tihanyban pedig egy 24 lakosztályos apartman-szálloda épült. A négycsillagos
szállodaosztályban több mint 200 szálloda 17 ezernél több szobával jelent meg a
kínálatban.

Ezek

térbeli

megoszlásában

a

Főváros,

a

Balaton

és

az

egészségturisztikai központok dominanciája érvényesül (61. ábra).

86

A település neve mögött zárójelben a megvalósult, működő szobakapacitás szerepel.
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61. ábra Az 1990 és 2013 között megvalósult négycsillagos szállodák térbeli
megoszlása a megyékben (szoba)
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a KSH térképének felhasználásával

A minőség javulásához hozzájárult a globális és a nemzetközi szállodaláncok
versengő megjelenése, elsősorban a Fővárosban.

A vidék felé terjeszkedés

célterületei továbbra is a biztos piaccal rendelkező térségek (egészségturisztikai
vonzerők) és tartós hivatásturisztikai keresletet biztosító települések (ipari
nagyberuházások).
Az időszak során a magán- és társasági tőketulajdonosok szállodafejlesztési
döntéseihez hozzájárult
 a nemzetközi és belföldi kereslet bíztató alakulása,
 a privatizáció során az értékes ingatlanokhoz jutás lehetősége,
 a turizmus gazdaságpolitikai jelentőségének elismerése kormányzati szinten,
 a kisebb mértékben hazai, nagyobb mértékben ERFA-forrású támogatások
igénybevételi lehetősége.
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A szobakapacitások kihasználtsága azonban nem igazolta vissza a várakozásokat.
Ennek feltételezhető okai a következők:
 az időszak elejétől bekövetkezett mennyiségi piacvesztés a szocialista
tömegturizmus keresleti oldalán,
 mennyiségi és minőségi piacvesztés a „legvidámabb barakk” vonzerő és a
„németek találkozóhelye” megszűnése miatt,
 minőségi piacvesztés a megszerzett ingatlanok felújításának elmaradása
miatt,
 a gazdasági világválság átmeneti utazási kedvcsökkentő hatása, ami időben
egybeesett a beruházások megvalósításához a saját tőke és a támogatás
kiegészítéseként felvett hitelek törlesztésének kezdetével,
 szállodaüzemeltetési hozzáértés és szakmai tapasztalatok hiánya.
Az, hogy az időszak során megvalósult több mint 700 szállodának közel a
harmada négy- és ötcsillagos, valamint az, hogy a KSH adatai szerint a szállodák
száma 2011 óta csak jelentéktelen mértékben emelkedett, arra engednek
következtetni, hogy a befektetők felismerték: a szállodaipar további mennyiségi
növekedése jelenleg nem indokolt. Ehelyett a hangsúlyt a meglévő kapacitások
minőségi fejlesztésére, a tárgyi és humán szolgáltatásoknak az aktuális keresleti
trendekben megnyilvánuló vendégigényekhez, várakozásokhoz és elvárásokhoz való
alkalmazkodásra kell helyezni.
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5.3. A szállodák térbeli megoszlásának összefoglalása
5.3.1. A kapacitások mennyiségi megoszlása
A mindenkori állam a területfejlesztés egyik lehetséges eszközeként tekintett a
turizmusra. A szocializmus időszakában nemcsak a jogalkotás eszközeivel
befolyásolta a szállodák telepítési helyének kiválasztását, de tulajdonosként döntési
hatáskörben rendelkezett is erről. A rendszerváltást követően az állam tulajdonosi
funkciója a vagyontárgyak értékesítésével megszűnt.
A demokratikus jogrendben a piacgazdaságot is szabályozó jogalkotásban
van helye a területi érdekek ütköztetésének és érvényesítésének, így a
területfejlesztési prioritások meghatározásának és az ezekhez rendelhető források
elosztásának is. Ezáltal a demokratikus állam döntéshozó testületei befolyásolhatják,
de nem határozhatják meg a magántulajdonban működő szálloda telepítési helyének
kiválasztását.

Ezt

példázza

a

253/1997

kormányrendelet

az

Országos

Településrendezési és Építési Követelményekről. A rendelet értelmében a
kereskedelmi és szolgáltató, az ipari és a hétvégi házas területek kivételével az
infrastruktúra előírt feltételeinek megléte esetén minden más területre építhető
szálloda a beépítési magasság megtartásával.
Az ország térségeinek turisztikai és ezzel összefüggő általános fejlesztési
céljai a következő jogszabályokban jelentek meg:
 1949. évi XXV. törvény. Az első ötéves terv az üdülőhelyeket és a
gyógyfürdőket jelölte meg a dolgozók szabadidő-eltöltésének kívánatos
helyeiként.
 1951. évi II. törvény. Felsorolta az iparosítandó és ipari jellegűvé fejlesztendő
városokat, ami a mai szóhasználattal a hivatásturizmus szállásigényével járt.
 1958. évi II. törvény. Ebben 1.100 szállodai szoba létesítéséről született
határozat. A törvény előírta a korábban szálloda rendeltetésű egységek eredeti
funkciójának helyreállítását, valamint a Balaton üdülőhálózatának bővítését.
 1961. évi II. törvény. A második ötéves terv céljait rögzítő jogszabály 1.450
szobányi kapacitás-növekedést írt elő elsősorban Budapesten és a Balatonon.
Ezen kívül célként tűzte ki legalább hét vidéki szálloda megvalósítását az
érintett települések, vagy térségek megnevezése nélkül.
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 1970. évi II. törvény.

A negyedik ötéves tervben 6,5-8,5 ezer szállodai

férőhely-bővítésről valamint a gyógyfürdők fejlesztéséről született döntés.
 1007/1971 kormányhatározat. Az Országos Településhálózat-fejlesztési
Koncepció Budapestet, a Balatont és a gyógyfürdőhelyeket jelölte meg
turisztikai szempontból fejlesztendő térségekként. Ezen kívül az ország
gazdasági körzetekre osztásával és a települések központi szerepkörük
szerinti

besorolásával

kijelölte

a

fejlesztési

prioritásokat,

ami

a

megyeszékhelyek turisztikai fogadóképességének, ezen belül szállodai
kapacitásának növekedésével is járt.
 1975. évi IV. törvény. Az ötödik ötéves tervben 5.800-6.000 szállodai
férőhely megépítése volt a cél a devizabevétel és a gyógyvízkincs turisztikai
hasznosításának növelése mellett.
 2006/1979

Minisztertanácsi

rendelet.

A

kedvező

természetföldrajzi

adottságokkal rendelkező tájegységek kiemelt idegenforgalmi körzetté
nyilvánítása. Ezek köre azóta többször is változott és jelenleg egyedül a
Balaton minősül jogszabályi meghatározottságú kiemelt üdülőkörzetnek.
Ettől azonban a Velencei-tó és a Vértes, a Tisza-tó, a Dunakanyar, a Mátra és
a Bükk, Sopron és Kőszeghegyalja, valamint a Mecsek és Villány térsége
nem veszítették el természetes és ember alkotta vonzerőiket. Ezt igazolja az a
tény, hogy a jelenleg hatályos Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepcióról szóló 1/2014 OGY határozatban a felsorolt térségek a
turisztikai térszerkezet bemutatásakor „kiemelt üdülőkörzet” néven kerülnek
megjelenítésre (OTK 2014-2030:178).
 1980. évi II. törvény. A VI. ötéves tervben a térbeli fejlesztések célterületei az
egy évvel korábban kialakított kiemelt üdülőkörzetek valamint a gyógy- és
termálvízzel rendelkező térségek voltak, ahol a terv szerint gyorsítani kellett a
turisztikai célú hasznosítást.
 Az 1985. évi VII. törvény. A VII. ötéves terv már nem határozott meg területi
prioritásokat és nem tűzött ki kapacitásnövelési célokat sem. Ehelyett a
minőség és a bevétel növelése volt a tervcél.
 A rendszerváltást megelőző időszak jogalkotási folyamatában jól érzékelhető
a politikai célok folyamatos módosulása a gazdasági célok prioritásának
irányába.
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 A piacgazdaságra történt áttérés a turizmusban rejlő gazdasági potenciál
primátusát hozta. Ugyanakkor – éppen a turizmus felismert multiplikátor
hatásai miatt – a kormányzatok igyekeztek a forráshoz jutás feltételeinek
szabályozásával olyan térségek felé is terelni a működő tőkét, ahol a
turisztikai szuprastruktúra beruházásaitól a térségi fejlettség javulását várták.
Piacgazdaságban azonban egy pillanatra sem szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy mind a szabadidős, mind a munkatársát üzleti útra küldő vállalkozást
képviselő hivatásturista csak oda utazik, ahol valamilyen dolga van, és akkor
száll meg, ha ez az elfoglaltság legalább egy éjszakányi ott tartózkodást tesz
szükségessé. A szálláshelyi fejlesztéseknek, így a szálloda-beruházásoknak is
a térségi vonzerőn kell alapulnia, ami nélkül nem lehet számítani turisztikai
keresletre. Ennek hiányában pedig a szuprastruktúrális beruházás okafogyottá
válik.
 1995. október 5-ikei ülésen elfogadott kormányhatározat. Ennek értelmében
az „1996. jan. 1-től az elmaradott térségekben végrehajtott kereskedelmi
szálláshely bővítő beruházások öt éven át 100% nyereségadó kedvezményben
részesülnek” (LENGYEL 1997B:18).


35/1998. OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. A
koncepcióban visszaköszön a VI. ötéves terv megállapítása, amikor a
jövőképében a „kiemelt üdülőkörzetek a nemzetközi és a hazai, különleges,
minőségi turizmus elsődleges fogadóterületei” (1998:II.). A koncepció az
elmaradott területek turizmusba való bekapcsolódásának feltételeként –
sorrendben – a vonzerőt és a komplex infrastruktúrát nevezte meg.

 1/2001. GM rendelet a Széchenyi Tervvel összhangban. A rendelet a belföldi
turizmus fejlesztését nevezte meg a célelőirányzat-felhasználás alapvető
fontosságú céljának. A Széchenyi Terv szállodafejlesztési vonatkozású
pályázatainál előnyben részesültek a vidéki projektek. Ezek közül mindössze
egy volt a térségi fejlettsége alapján leszakadó kistérségben. A többi
támogatott beruházás kivétel nélkül fejlett, vagy dinamikusan fejlődő
kistérségben valósult meg. A leszakadó kistérség szállodája Hőgyészen nem
élte túl a gazdasági válságot.
 97/2005.

OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. A

koncepcióban turizmuspolitikai célként jelenik meg a területi koncentráció
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csökkentésének igénye, ugyanakkor rögzíti azt az alapvetést is, miszerint „a
turizmus földrajzi terekhez – régióhoz, térséghez, tájhoz és településhez –
kötődik” (OTK 2005:84). Emiatt kiemelt fontossággal bír a vonzerők és a
fogyasztásukat lehetővé tevő turisztikai infrastruktúra, valamit az erre épülő
szuprastruktúra összehangolt rendszerként történő tervezése és működtetése.
A vonzerő primátusának megtartása mellett a koncepció a rurális térségek
fenntartható turizmusa megteremtésének és ezzel összefüggésben az
elmaradott térségek fokozott támogatásának szükségességét hangsúlyozta. A
koncepcióban országos, nagytáji és regionális összefüggésben is megjelenik a
tömegturizmus helyett az egyedi élményszerzési lehetőség felé fordulás
igénye. Ez a mennyiségi növekedés helyett a minőségfejlesztés
szükségességének felismerését is jelenti. Ezt jól példázza a szintén 2005ben készült Balatoni Turizmus Fejlesztési Koncepciója és Programja, ami a
desztinációt változtatások hiányában „hanyatló”-nak minősíti (2005:3)!
 1/2014. OGY határozat. A koncepció kritikusan megállapítja a megelőző
2005-ös koncepció teljesítményelvárásainak elmaradását és/vagy részleges
teljesülését. A térfelosztás tekintetében a turizmuselmélet térorientált
alapvetései kettő összefüggésben is szerephez jutnak. Egyrészt az ország
területének térségi funkció szerinti rendszerezésekor, amikor a „turisztikai
funkciójú terület”-ek (OTK 2014-2030:118) hiánytalanul leképezik a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzetet és mellette mindazokat a térségeket, amelyek
korábban szintén kiemelt üdülőkörzet státuszt élveztek. Másrészt a turisztikai
térszerkezet bemutatásakor használt „kiemelt üdülőkörzet” térkategória (OTK
2014-2030:178) alkalmazása és a korábbi kiemelt üdülőkörzetekkel
vizuálisan azonosítható lehatárolású térképi megjelenítés során.
A kutatás időbeli korszakainak utolsó éve 2013 volt. A 2014-ben megnyitott 12
szálloda érdemben nem befolyásolja a szállodák közel hét évtizedes folyamat
eredményeként kialakult térbeli eloszlását. Ennek az a magyarázata, hogy 11 és 55
szoba közötti kapacitásukkal mindössze 32 szobás átlagos nagyságrendet
képviselnek és öt különböző régióban (a Közép-Dunántúl és Budapest-KözépDunavidék kivételével) találhatók.
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A hazai szállodai kínálat 2013-as állapotának térbeli megoszlásában leképeződik a
turizmus mindkét vezető szegmensének az utazás motivációjával összefüggő
célterület-választása. A szabadidő klasszikus eltöltése céljából utazók az üdülésrepihenésre alkalmas területeket látogatják, amire a szállodaipar megfelelően reagálva
megjelenik ezeken a területeken (62. ábra).

62. ábra Magyarország szállodáinak térbeli megoszlása a kiemelt üdülőkörzetek
vetületében a szobakapacitás 2013-as állapota szerint
Forrás: saját kutatás és szerkesztés az FHB, Portfolio.hu87 térképének felhasználásával

A szállodák területi koncentrációja mind a szállodaláncok mind a független szállodák
esetében egyértelműen Budapest, a Balaton és a további – korábban szintén kiemelt
üdülőhelyi státuszú – térségek szállodatelepítésre való alkalmasságát igazolja. A nem
kiemelt üdülőkörzeteken kívül többnyire azok a térségek vonzóak a szállodai
beruházások számára, amelyek esetében teljesül a 61. oldalon tárgyalt „szegélyhatás”
(Randeffekt), vagyis lehetőség van a szállodát erdő-közeli helyre, vagy vízmelletti
helyre telepíteni, ideértve a felszíni vizeket alkotó tavakat, folyókat és a felszín alatti
vizek kinyerését és hasznosítását kínáló területeket.
87

http://www.portfolio.hu/ingatlan/ingatlan_lakaspiac/ezek_a_legnepszerubb_nyaralohelyek_hazankb
an.197981.html
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A szálloda telepítésének jogszabályi környezete az infrastruktúra feltételeinek
meglétéhez köti a szálloda létesítését. Ezek hiánya esetén a szálloda beruházási
költségét jelentős mértékben növeli az előírt feltételek önerőből történő
megteremtése. Ez az egyik oka annak, hogy a szállodák a közösségi szolgáltatások
tekintetében fejlettebb térséget előnyben részesítik a fejletlenebbel szemben. Ennek
megerősítéséül szolgál az a korábbi megállapítás, miszerint a térben eltérő helyeken
található vonzerők egy másik – a vonzerőhöz közeli, de szálloda telepítésére
alkalmasabb – helyről meglátogathatók. A fejlettebb térség előnyben részesítésének
újabb okát a turizmus másik vezető szegmensének motivációi adják.
Az, hogy melyik az „egyik” és melyik a „másik” szegmens és az ezt
csoportba rendező motiváció, pusztán interpretáció kérdése. Az otthon átmeneti
elhagyásának ősi oka gazdasági volt: a csere. Ennek kényelmesebbé válásával az
utazás vezető indítékává a magasabb rendű szükségletek kielégítése vált, ami a
megismerési vágyat a szabadidő terhére történő időtöltések közé emelte. A WTTC
2015-ös tanulmánya88 szerint a világ turizmusában a szabadidős célú utazások USDben kifejezett költése 3,2-szerese volt az üzleti célú utazásokon elköltött összegnek
és ez az arány 2025-re várhatóan 3,5-szeres lesz. Az UNWTO Tourism Highlight
2015-ös kiadása szerint a nemzetközi turistaérkezések 14%-a történt üzleti, vagy más
hivatalos okból. A szabadidős szegmens vezető szerepe tehát egyértelmű.
Az urbánus terek döntéshozói és polgárai a népesség és a saját egyházi és
világi szükségleteik kielégítése érdekében vonzerő-értékű létesítményeket hoztak
létre. Ezek a kommunikációs csatornák folyamatos bővülésével és korszerűsödésével
egyre szélesebb körben váltak ismertté és a tapasztalati úton való megismerés
célpontjaivá. Az ismeretek informális úton történő megszerzése mellett a közvetlen,
vagy közvetett gazdasági haszonszerzés változatlanul utazási indíték maradt. Az
ehhez szükséges teret a természeti, társadalmi, gazdasági és műszakiinfrastrukturális szférák által meghatározott térbeli egységet alkotó települések
(TÓTH J. 2003) adják. A térség társadalmi, gazdasági és kulturális központjának
funkcióit betöltő települések a funkcióik ellátásából származó bevételeik
eredményeként fejlettebbekké és látogatottabbakká váltak a vonzáskörzetükbe
tartozó településeknél, egyidejűleg megteremtették a térség népességének
88

https://www.wttc.org//media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%202015/greece2015.pdf
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boldogulási lehetőségét. Gazdasági és ennek folyományaként társadalmi, valamint
kulturális súlyukat a népességmegtartó és népességeltartó képességük növelte más
térségekhez képest, egyidejűleg vonzóvá tette az olyan hosszútávra szóló
beruházások számára, mint a szálloda (63. ábra).

63. ábra Magyarország szállodáinak térbeli megoszlása a járások 2012-es
fejlettségének vetületében a szobakapacitás 2013-as állapota szerint
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a MKIK GVI 2014/6:1189 térképének felhasználásával

A Járások Fejlettségi Mutatójának kiszámításához használt 25 indikátor között
szerepel az általános és a turisztikai infrastruktúra számos eleme, valamint a
szuprasturktúrát reprezentáló elemek (MKIK GVI 2014). A szállodák jelenlétének a
fejlett térségekben történt koncentrációja mind a szállodaláncok, mind a
független szállodák esetében egyértelmű. A kevésbé fejlett térségekben szállodai
beruházások csak akkor valósultak meg, ha a vonzerő egyedisége mellett a
megszerezhető élmény nem korlátozódik a turisztikai főszezonra, vagyis a szálloda
folyamatosan üzemelhet. Magyarországon ilyen jellegű vonzerő a természetes
gyógytényezők köre, kiemelten a gyógyvíz és hasonlóan kevésbé szezonfüggő
89

http://old.gvi.hu/data/papers/regio_2013_elemzes_140804_.pdf
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szabadidő-eltöltést tesznek lehetővé a termálvízre alapozott wellness-szállodai
beruházások.
A fejlettség és a szabadidő eltöltésére alkalmas környezeti adottságok együttes
figyelembevételével megállapítható, hogy a szállodaipar számára a gazdaságilag
fejlett és üdülési potenciállal rendelkező területek a legvonzóbbak.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hivatkozott kutatásában
meghatározott négy fejlettségi kategória (ld. 63. ábra) közül a legfejletlenebbe
összesen 47 járás tartozik. Ezeknek közel a felében – 23 járásban – egyáltalán nincs
szálloda. A többi 24 járás összesen 38 településén a szállodák jelenlétének egyik
magyarázata a felépítmény, mint adottság hasznosítása. Főként kastély, továbbá
kúria és major 11 településen (Hernádvécse, Pusztaradvány, Tállya, Mád, Csenger,
Szécsény, Erdőtarcsa, Szirák, Kétpó, Simontornya, Kutas) volt szállodai beruházás
eredeti funkciójú alaplétesítménye. Mezőhegyes, Baks és Kaszó esetében a fegyveres
testületek épületeiből (sorrendben a Császári és Királyi Ménesintézet kaszárnyája,
csendőrlaktanya, Honvédelmi Minisztérium üdülője) lettek funkciómódosítással
szállodák. Mindkét alapesetben a létesítmény eredeti funkciója homogén célcsoportot
alkotó személyek elszállásolása volt.


Aggtelek és Jósvafő esetében az Aggteleki karszt formakincse és barlangjai,
valamint Jósvafő gyógybarlangjának és a térség Világörökséggé nyilvánításának
együttes hatásai alkották a szállodai beruházásokat megalapozó vonzerőhalmazt.



A

gyógyvíz,

mint

vonzerő

7

település

(Fehérgyarmat,

Kisújszállás,

Pöspökladány, Cserkeszőlő, Nagyatád, Barcs, Csokonyavisonta), a termálvíz
további 6 település (Mátészalka, Berekfürdő, Karcag, Nádudvar, Füzesgyarmat,
Kistelek) esetében volt folyamatos üzemelési idejű szállodai beruházást
megalapozó vonzerő.


A szegélyhatás (erdő- és víz közeliség) Baktalórántháza, Vásárosnamény és Bér
szállodáinál lehetett a beruházás megvalósítása mellett szóló tényező.



A fennmaradó hat település (Mezőtúr, Telkibánya, Ózd, Pásztó, Balástya,
Sárbogárd)

szállodáinak

telepítési-helyválasztását

változatos

tényezők

magyarázzák, a XIX. századi felépítmény hasznosításától a klasszikus
pályaudvar-környéki lokális rendezvényekre és átutazó vendégekre bazírozó
szálló létesítéséig bezárólag.
155

5.3.2. Az átlagost meghaladó minőségű kapacitások megoszlása
A szállodák kínálata a minőség szempontjából is határozott területi
koncentrációt mutat. A turisztikai szempontból frekventált területek vonzóbbak,
emiatt értékesebbek is a keresleti oldal számára. Ehhez alkalmazkodva az ilyen
helyeken épült szállodák a magas diszkrecionális jövedelmű szegmenseket tekintik
elsődleges

célcsoportjuknak.

A

nagyobb

csillagszámhoz

tartozó

nagyobb

szolgáltatásterjedelem és szolgáltatási készség biztosítása növeli a szálloda
költségeit, amelyeknek az alkalmazott árban meg kell térülniük, profit képződése
mellett. Az ár-érték arány egyensúly megteremtéséhez magas minőségű szállodára
van szükség (KÁTAY Á. 2015B). A közepesnél jobb minőségű, tehát legalább
négycsillagos

szállodaosztályba

tartozó

kínálat

meghatározó

többsége

Budapesten és a kiemelt üdülőkörzetekben található (64. ábra).

64. ábra Magyarország négycsillagos és afeletti minőségű szállodáinak térbeli
megoszlása a kiemelt üdülőkörzetek vetületében a szobakapacitás 2013-as állapota
szerint
Forrás: saját kutatás és szerkesztés az FHB, Portfolio.hu térképének felhasználásával
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A legalább négycsillagos szállodák telepítési helyének térségi fejlettség
szempontjából történő vizsgálata a legfejlettebb térségek szinte kizárólagos
dominanciáját mutatja (65. ábra). A négy térségfejlettségi kategória közül a
legfejletlenebbekben a magas minőségű kapacitásoknak mindössze 1%-a található és
a fejletlen térségek is csak az érintett kapacitások 3,5%-ának szolgálnak telepítési
helyül. A fejlett térségekben a kapacitások 9,2%-a, míg a legmagasabb Járási
Fejlettségi Mutatóval bíró térségekben a 100-ra kerekített szobaszámban mért
négycsillagos, négycsillag superior, ötcsillagos és ötcsillag superior minőségű
szállodai kapacitások 86,3%-a található.

65. ábra Magyarország négycsillagos és afeletti minőségű szállodáinak térbeli
megoszlása a járások 2012-es fejlettségének vetületében a szobakapacitás 2013-as
állapota szerint
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a MKIK GVI 2014/6:1190 térképének felhasználásával

90

http://old.gvi.hu/data/papers/regio_2013_elemzes_140804_.pdf
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5.3.3. A szállodaláncok terjeszkedésének célterületei
A

szállodaláncok

korábban

tárgyalt

általános

ismérvei

(méretgazdaságos

nagyságrend, standardokon alapuló üzemelés, kockázatmegosztás) a hazai fejlődésük
gyakorlatában is megjelennek. A telepítési hely kiválasztásakor lényeges szempont,
hogy kutatási eredmények és/vagy a versenytársaik jelenlétéből levonható
következtetések alapján tartós kereslet jelentkezik-e az adott térség turisztikai
kínálatára91. A portfolió-tulajdonszerzés során az is szempont, hogy a megszerzett
szállodaingatlanok közül melyik nem illeszthető a szállodavállalat láncainak
(márkáinak) sorába, vagy nem biztosítható az egység elvárt profitabilitása. Például a
privatizáció keretében nemzetközi szállodalánc birtokába került Pannónia Hotels
szállodák közül a Balaton déli partján működőket – vélhetőleg a folyamatos
üzemelésre való alkalmatlanságuk okán – nem tartotta meg az ACCOR. Hasonló
portfoliótisztítást hajtott végre a HungarHotels-t felvásároló Danubius Csoport is.
A szállodaláncok a rendszeresen utazók és a kiszámítható minőséget tükröző
árszínvonalat kereső vendégkör szükségleteinek és igényeinek kielégítésére
alakultak, így a vendégkörüket főként külföldiek alkotják (KÁTAY Á. – RÁTZ T.
2009). KSH adatok szerint 2011 és 2014 között a Magyarországon legalább egy
éjszakát eltöltő külföldiek évente több mint háromnegyede a látogatás térbeli célja
szerint három térséget, Budapestet, a Nyugat-Dunántúlt és a Balatont kereste fel. A
66. ábra adatait összevetve a 20. táblázat adataival látható a szállodaláncok piacból
kiinduló és a piacra irányuló tudatos telepítési hely-választása.
A szállodai vendégéjszakák számának alakulása szerint legnépszerűbb
húsz vidéki település és Budapest kínálatban Siófok, Miskolc, Egerszalók,
Keszthely és Nyíregyháza kivételével jelen vannak a szállodaláncok (66. ábra).
Ezek közül háromban (Siófok, Keszthely és Miskolc) a három állami alapítású
szállodalánc – a települések sorrendjében – a Pannónia, a Danubius és a
HungarHotels üzemeltetett szállodákat, amelyek a nem működő Miskolc-tapolcai
Junó és miskolci Avas kivételével független szállodákként üzemelnek tovább.

91

Természetesen további szempontok is figyelembevételre kerülnek, mint például a társadalmi,
gazdasági, politikai stabilitás, de ezek vizsgálata nem képezi a jelen értekezés tárgyát.
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66. ábra A szállodaláncok által 2013-ban üzemeltetett szobakapacitások (100 szobára
kerekítve) a településeken
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a KSH térképének felhasználásával

A nemzetközi szállodavállalatok tudatos telepítési hely-választásának további
bizonyítéka, hogy a vidéki városok közül az ipari fejlődésük miatt jelentős
hivatásturisztikai keresletet biztosító Szegeden, Székesfehérváron, Győrben és
Kecskeméten, valamint az 1990-2013 viszonylatában több mint 500%-os
vendégéjszaka-növekedést felmutató, tehát turisztikai szempontból dinamikusan
fejlődő Sárváron jelentek meg. Budaőrsön az Intercontinental Hotels Group Holiday
Inn szállodája elővárosi szállodának tekinthető. Balatonalmádiban a Ramada
AURORA92 Hotel franchise keretében üzemel, vagyis a pénzügyi kockázatot a
tulajdonos

viseli.

A

Best

Western

független

szállodák

szövetsége

(Hódmezővásárhely, Sopron, Székesfehérvár), ahol a pénzügyi kockázat szintén a
tulajdonost terheli. A többi vidéki településen döntően a Hunguest Hotels üzemelteti
a többségében a rendszerváltás előtt épült üdülőkből felújított szállodáit, valamint a
Danubius Hotels Group üzemelteti a kizárólag a rendszerváltás előtt épült Danubius
és volt HungarHotels szállodáit.
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A HungarHotels egykori szállodájának eredeti neve
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Budapest esetében még szembetűnőbb a szállodaláncok tudatos telepítési helyválasztása (67. ábra). SHOVAL (2006) kutatási eredményei szerint a városlátogató
turisták hajlandóak magasabb árat fizetni az olyan szállodában, amelyből a
városközpont

könnyen

és

gyorsan

megközelíthető.

A

szállodaláncok

szobakapacitásának több mint fele (52,6 %) a szorosan vett belvárost alkotó I., V.,
VI. és VII. kerületben található.

67. ábra A szállodaláncok által üzemeltetett szobakapacitások (100 szobára
kerekítve) Budapest kerületeiben
Forrás: saját kutatás és szerkesztés a http://upload.wikimedia.org térképének
felhasználásával

A hazai szállodaipar kínálatának térbeli megoszlását erőteljes területi koncentráció
jellemzi, amelyben a meghatározóan a turizmusból élő térségek kivételével
leképeződik a NÉMETH Á – VERCSE T. – DÖVÉNYI Z. (2014) által adaptált és a hazai
járások, valamint megyék fejlettségének elmúlt évtizedes vizsgálatára alkalmazott
TDI93-mutató alakulása. A szállodák térbeli koncentrációja az üdülésre alkalmas
területek vonzerejének, a térségi fejlettségnek és a kereslet céltelepülésválasztási döntésének az eredője. Ez nem jelenti egyértelműen azt, hogy az ország
szállodával kevésbé ellátott régióiban az attrakciók arányosan csekélyebb mértékben

93

Territory Development Index
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lennének jelen. Azt azonban jelentheti, hogy a többi régiónak gyengébb a pozíciója a
potenciális turisták mentális térképén. Egy desztináció újrapozícionálása során
viszont az attrakciók vonzó termékké fejlesztésének részét kell képeznie a
fogadóképesség megújításának is (AUBERT A. – JÓNÁS-BERKI M. – PÁLFI A. 2015).

5.4. A szállodák időbeli elterjedésének összefoglalása
Az 1972-ben történt profiltisztítást megelőző időszakban alig több mint hatvan
jelenleg is üzemelő szálloda épült és a számuk az 1945 előtt épültekkel együtt is alig
haladja meg a százat. A kereskedelmi jelleggel működő szobakínálat a szálloda
fogalomkörébe tartozó fogadókban, motelekben, és turistaházakban, valamint az
egyéb szálláshelyeken (turistaszállás, fizetővendéglátás) volt elérhető a dinamikusan
növekvő elsősorban belföldi, majd 1960 után több mint kétszeresére növekvő
külföldi kereslet számára. A szállodai forgalom 1972-től mérhető. 1972 és 2000
között a szállodák szobamennyiségben mért kínálatának bővülése (68. ábra) látszólag
együtt mozgott a belföldi kereslet csökkenésének és a külföldi kereslet
növekedésének együttes hatása alatt formálódó, vendégéjszakákban mért szállodai
kereslettel (69. ábra). Valójában azonban egy növekvő túlkínálati állapot alakult ki.
Ez a Balaton esetében 40-45%, Budapest esetében 55-60%, országosan pedig 4550% körüli – alacsony – szobakapacitás-kihasználtságot eredményezetett.

68. ábra A szállodai kínálat bővülése az egyes időszakokban (szoba)
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés
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69. ábra A szállodai kereslet alakulása 1972 – 2013. (vendégéjszaka)
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás és szerkesztés

2000 után a kínálat a külföldi kereslet stagnálása és a belföldi kereslet növekedése
mellett az előző időszakhoz képest kisebb, majd a Budapest iránti külföldi kereslet
növekedésével együtt újra nagyobb mértékben bővült. Ezeknek a piaci változásoknak
az együttes hatására Budapest szállodáinak szobakapacitás-kihasználtsága 2007-ben
újra elérte a 60%-ot. A vidék iránti kereslet csak a belföldi vendégkör
vonatkozásában nőtt. Ezzel egyidejűleg a csökkenő mértékű kínálatnövekedés
némileg enyhítette a túlkínálatot. Ez a Balatonnál 7 százalékpontos, országosan pedig
3 százalékpontos kapacitásnövekedést eredményezett, ami 2007-ben országosan
50,1%-os szobakapacitás-kihasználtsággal járt. Ezután a gazdasági világválság 2013ig visszafogta a külföldi kereslet növekedését, a belföldi szállodai kereslet viszont
ebben az időszakban is nőtt, a szobakapacitás-kihasználtság azonban 2012-ig
csökkent országos, budapesti és balatoni viszonylatban egyaránt. Ehhez a válság
hatásain kívül hozzájárultak a II. Nemzeti Fejlesztési terv és az Új Széchenyi Terv
keretében

megvalósult

beruházásoknak

a

kereslet

változásával

aránytalan

kínálatnövelő hatásai is.
A független szállodák mennyiségi fejlődése kiegyensúlyozott területi
lefedettséget eredményezett Budapest, a megyeszékhelyek, a Balaton és az egyéb
települések tekintetében. A független szállodák kínálata legnagyobb mértékben a
gyógy- és fürdőhelyeken található (70. ábra), ami az üzemeltetés pénzügyi és
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szakmai szempontjainak tudatos mérlegelésén alapuló beruházási döntések
következményének tudható be. A független szállodák időbeli terjeszkedése a
tervgazdaságot felölelő időszakokban elsősorban a Balatonra valamint a gyógy
és fürdőhelyekre irányult. A piacgazdaság időszakában a Balaton elvesztette a
vezető szerepet, helyette a többnyire nem általánosítható vonzerővel rendelkező
egyéb települések, valamint a hivatás- és a városlátogató turizmus élénkülése okán
Budapest vált vonzó desztinációvá független szállodák telepítési helyéül.
A tudatosság még koncentráltabban jelenik meg a szállodaláncok
telepítési hely választásában, hiszen a nemzetközi vonzerőkkel is rendelkező
fővároson, valamint a tartós kereslettel bíztató gyógyhelyeken kívüli kínálatalkotó
szerepük nem jelentős. A szállodaláncok Balaton parti jelenléte pedig még a
tervgazdaság időszakához kötődik.

70. ábra A független és láncszállodák fejlődésének időbeli szakaszakaiban
megvalósult működő kapacitások (szoba) a telepítési helyük vetületében
Forrás: saját kutatás és szerkesztés

A fejlődés időbeliségében megjelenik a külföldi tőke beáramlási lehetőségének
biztosítása, a vállalkozás szabadságát biztosító rendszerváltás, valamint a forráshoz
jutási lehetőségek (Széchenyi Terv, I. és II. Nemzeti Fejlesztési Terv, Új Széchenyi
Terv), vagyis a gazdaságpolitika turizmusbefolyásoló hatása.
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A kínálat minőségének időbeli fejlődése a független szállodáknál folyamatosan
javuló tendenciát mutat (71.ábra). A növekedés az 1990-2000 közötti időszakig a
láncszállodáknál is folyamatos volt. Ennek az oka az, hogy a rendszerváltást
megelőzően a tulajdonosi jogokat gyakorló állam döntötte el, hogy mely
szállodaláncokkal való együttműködés keretében történjen a tulajdon üzemeltetése.
A luxuskategóriát csak néhány globális lánc (Intercontinental, Hilton, Hyatt)
képviselte, míg az állami alapítású szállodaláncok (HungarHotels, Pannonia,
Danubius) a 3-4 csillagos szállodaosztályt képviselték. A rendszerváltás után a
kínálatba lépett Hunguest a döntően 3 csillagos házaival gyengítette a láncok átlagos
minőségét, ami azonban még így is jóval meghaladta a független szállodák átlagát.

71. ábra A szállodák minőségének (csillag) alakulása a fejlődésük időszakaiban
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

A minőségi fejlődésnek újabb növekedési lehetőséget kínált az Európai Regionális
Fejlesztési Alap, amely a működő szállodák esetében minőségfejlesztéshez, az új
beruházások esetében pedig a négycsillagos szállodaosztály szolgáltatásterjedelmi
követelményeinek megvalósításához kínált pályázati úton történő forrásszerzési
lehetőséget.
Fentieknek köszönhetően a hazai szállodaipar a kutatásban érintett
időszak végére a középszerű minőségből hajszál híján elérte a jónak minősülő
négycsillagos átlagot. A számtani átlagok persze sohasem adnak teljesen tiszta képet
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a vizsgált jelenségről, még akkor sem, ha – mint jelen esetben is – az objektivitásra
törekvés jegyében súlyozott átlag számítása történt. Jelen országos átlag jelentőségét
az adja, hogy a 2007-2013 között megvalósult független és a láncszállodai
beruházások átlagos minősége azonos. Az eredményt azonban jelentősen torzítja a
független és a láncszállodák markánsan eltérő átlagos mérete, aminek tárgyalására az
esettanulmányban kerül sor.
5.5. Esettanulmány: a piaci szereplők véleménye és a szállodaipar jövőképe
A kínálati oldalon mélyinterjúk készítése történt. Az interjúalanyok kiválasztása
során szempont volt, hogy a tevékenységi területük révén biztosított legyen az ország
térbeli lefedettsége. További szempont volt, hogy betöltött munkakörük alapján
feltételezhető legyen a szakmai tevékenység komplex értelmezésének képessége,
továbbá szempont volt az is, hogy több éves szakmai tapasztalattal rendelkezzenek.
Az interjúk lebonyolítása 2013 második félévében történt. A minden esetben előzetes
felkérés és beleegyezés ellenére néhány interjú meghiúsult. A részben személyesen,
részben telefonon és részben elektronikus levélváltások formájában lebonyolított
interjúknak a következő szervezeteknél és munkakörökben dolgozók voltak az
alanyai:
Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Északi Régió – régióvezető, turisztikai
szakértő
Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Budapesti Régió – régióvezető,
szállodaigazgató, brand manager
Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Nyugati Régió – régióvezető
Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Északi Régió – régióvezető
Danubius Hotels Group Pécsi Szállodák – igazgató
Silver Resort Hotel Balatonfüred – tulajdonos ügyvezető
Danubius Hotels Group Hotel Lővér Sopron – igazgató
NH Hotel Budapest – igazgató
Dél-Alföld Régió – szállodaigazgató (nem járult hozzá a személyének azonosítható
módon történő megjelenítéséhez).
Az interjúalanyok 15 – 43 év, átlagosan 29 év szakmai tapasztalattal
rendelkeznek. Az interjúzások eredményei a keresleti oldal véleményeinek
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értékelésével együtt kerülnek bemutatásra. Az interjúkérdéseket a 3. melléklet
tartalmazza.
A szállodák belföldi vendégkörének megerősödésére tekintettel kérdőíves
megkérdezés történt a belföldi turisták körében a szállodalátogatási szokásokról
és a szállodákkal kapcsolatos elvárásokról (n=1.621). A megkérdezés 2012
második félévében került lebonyolításra. A megkérdezésben a Kodolányi János
Főiskola Turizmus-vendéglátás szakos nappali tagozatos hallgatói működtek közre
kérdezőbiztosként. Az értékelhető mintaszám 1.621. A minta reprezentatív.
5.5.1. A minta demográfiai jellemzői
A válaszadók közül 868 nő, 763 férfi. Életkor szerinti megoszlásuk szerint (21.
táblázat) a legnagyobb arányban az általában már egzisztenciával rendelkező
középkorosztályhoz, legkisebb arányban a 60 feletti korosztályhoz tartoznak. Utóbbi
korosztályt a Horwath HTL „Tourism Megatrends” előrejelzése (2015) szerint a
nemzetközi szállodaipar egyik növekvő célcsoportjaként érdemes számon tartani,
tekintettel arra, hogy a globális népességben való részarányuk a 2013-as 12%-ról
2050-ben már 21% lesz.
21. táblázat A mintasokaság életkor szerinti megoszlása
életkora
megoszlás

18-24
24,4

25-34
22,4

35-44
26,0

60 ≤
5,6

45-59
21,5

Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

A mintasokaság lakóhelyének településtípus szerinti megoszlásában (22. táblázat)
megjelenik

a

városiasodás.

Ez

a

tárgyalt

téma

szempontjából

azzal

a

következménnyel jár, hogy nő azoknak a potenciális turistáknak a száma, akiket a
turizmusban való részvételtől nem tart vissza a háztáji növénytermesztéssel,
kertészkedéssel, és főként az állattartással járó rendszeres elfoglaltság.
22. táblázat A mintasokaság lakóhelyének településtípus szerinti megoszlása
településtípus

főváros

megyeszékhely

13,9

29,6

egyéb
város
35,8

község
18,8

falu < 1000
lélekszám
1,9

Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés
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A válaszadók regionális lakóhely szerinti megoszlása (23. táblázat) közelítőleg
megfelel a teljes népesség lakóhelyének a NUTS2 régiók szintjén történő
megoszlásának.
23. táblázat A válaszadók lakóhelyének NUTS2 régiók szerinti megoszlása (%)
Régió

KözépMo.
24,6

ÉszakMo.
10,7

ÉszakAlföld
12,5

DélAlföld
15,7

DélD.túl
12,1

NyugatD.túl
11,8

KözépD.túl
12,7

Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

A válaszadók családi állapotának megoszlása alapján (24. táblázat) közel a harmaduk
párkapcsolatban él ugyan, ám még nem vállal gyermeket, megközelítőleg az
ötödrészük pedig egyelőre megőrzi a függetlenségét. Ez a hedonista attitűdre és a
szingli életvitelre utal, aminek szociológiai vizsgálata nem tárgya az értekezésnek,
turisztikai

szempontból

azonban

rövid-

és

középtávon

nem

minősíthető

kedvezőtlennek, hiszen ilyen életvitel mellett magasabb a diszkrecionális jövedelem.
24. táblázat A válaszadók családi állapot szerinti megoszlása (%)
családi szülőkkel
állapot együtt él

15,9

független
hajadon /
nőtlen
17,7

párkapcsolatban él
31,6

párkapcsolatban él
gyerekkel
27,8

egyedül
öz- egyéb
neveli
vegy
gyermekét
3,3

3,6

0,1

Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

A megkérdezés időszakában az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a KSH
adatai94 szerint 223 ezer Ft volt. 300 ezer Ft-nál magasabb bruttó havi jövedelemmel
a válaszadóknak alig több mint egytizede rendelkezett (25. táblázat). A
megkérdezettek közül jövedelemmel nem rendelkező, a szülőkkel együtt élő, az „Y”
és a „Z” generációhoz tartozók fontos célcsoportjai a szállodaiparnak, mert egyrészt
döntésbefolyásolók (ha az utazás célterülete szempontjából nem is, de a
szállodaválasztásnál mindenképpen), másrészt a szüleik pénzét költik a független
utazásaikra (Horwath HTL 2015). A jövedelemmel rendelkezők megoszlása arra
enged következtetni, hogy a szállodát igénybevevő belföldi vendégkör többségétől
94

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qli001.html
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árérzékeny magatartás várható, amennyiben az utazásra a szabadidős turizmus
keretében – a diszkrecionális jövedelem terhére – kerül sor.
25. táblázat A válaszadók jövedelem szerinti megoszlása (%)
Bruttó
jövedelem
hó/ezer Ft

nincs

13,8

< 100

14,9

100
200
36,5

200
300
22,0

300
400
7,6

400
500
3,3

> 500

1,9

Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

5.5.2. Az utazás gyakorisága, motivációja és célterületei
A megkérdezettek közül az elmúlt öt évben mindössze ötvenen nem voltak
szabadidős célú utazáson. Tekintettel arra, hogy csak azok a kérdőívek minősültek
értékelhetőnek, ahol a kitöltő a motivációjától függetlenül legalább egy alkalommal
szállodában töltötte az éjszakát, ez azt jelenti, hogy ötven válaszadó kizárólag a
hivatásával összefüggésben utazott az érintett időszakban. Hivatalos ügyben 971-en
nem utaztak, tehát 60%-uk olyan munkakörben dolgozik, amelynek a telephelyen,
vagy azon kívüli ellátása az oda-vissza utazással együtt alkalmanként sem haladja
meg az egy napot.
A megkérdezés a válságot közvetlenül követő, a költséghatékonyságra való
fokozott törekvés időszakában történt, ami magyarázza a szállodai éjszakázással járó
utazások mindössze 60%-os részarányát (26. táblázat) az összes hivatással
összefüggő utazásban. Ezzel szemben az utazások 2/3 részénél szállodát vettek
igénybe a vendégek, ami a szabadidős utazások többségének tervszerűségére utal,
összhangban a megkérdezettek átlagos jövedelmével.
26. táblázat A megkérdezést megelőző öt évben lebonyolított, benne a szálloda
igénybevételével járó utazások száma az utazás vezető motivációja szerint (alkalom)
alkalmak száma átlagosan
szabadidős célból
hivatással összefüggésben

utazás
6,5
2,3

ebből szálloda igénybevételével
4,4
1,4
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés
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A szabadidős utazások célterülete tekintetében a Balaton déli és északi partja mellett
a Fővárost és a Dunakanyart is magába foglaló Közép-Magyarország régió és a
klasszikus

hegyvidéki

üdüléshez

alkalmas

Észak-Magyarország

régió

a

legnépszerűbbek (72. ábra). Ezeket követi sorrendben a Balaton nyugati partja és a
Nyugat-, valamint a Dél-Dunántúl régió. A megkérdezettek a két alföldi régiót és
bennük a Tisza-tavat látogatták a legkevésbé. A célterületek érzékelhető sorrendisége
ellenére a belföldi vendégkör célterület-prioritásai sokkal kiegyensúlyozottabb képet
mutatnak a külföldi vendégkörre jellemző – Budapestre, a Balatonra és a NyugatDunántúlra irányuló (KSH) – területi koncentrációjánál.
A hivatalos célú utazások meghatározó célpontja a Közép-Magyarország
régió, ami ésszerűen várható eredmény, arra a való tekintettel, hogy a vállalkozások
jelentős része, így például 2013-ban a társas vállalkozások 55,9%-a, az önálló
vállalkozások 22,6%-a ebben a régióban volt található (KSH STATISZTIKAI TÜKÖR
2014/30:2).

72. ábra Az utazások célterületei és látogatási gyakorisága a megkérdezést megelőző
öt évben. Sz: szabadidős célú utazások, H: hivatalos célú utazások. Válaszok száma
(db.)
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés
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A szabadidős utazások helyszínének kiválasztásakor jellemzően a hölgyek a
döntésbefolyásolók/döntéshozók (KOVÁCS P. 2004) ami a tradicionális női
szerepvállalással: a családról való gondoskodással magyarázható (MCGEHEE, N. G. –
LOKER-MURPHY, L. – UYSAL, M. 1996). Ennek megfelelően a párok, vagy családok
az együtt eltöltendő szabadidő átmeneti otthonaként nagy valószínűséggel azt a
szállodát választják, ahol a hölgy/feleség/anya a szerettei biztonságát, kényelmét,
ellátását, valamint egyéni és csoportos kikapcsolódását biztosítottnak látja, ezáltal a
saját, személyes szabadidejének eltöltését is gondtalannak feltételezheti (KÁTAY Á.
2012C).
A 73. ábra adati alapján nincs szignifikáns eltérés a nők és a férfiak
szabadidős célterület-választása között.

73. ábra A szabadidős célú utazások célterületei és látogatási gyakorisága nemenként
a megkérdezést megelőző öt évben. Válaszok száma (db.)
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

A szálloda igénybevételének részletezett indítékai (74. ábra) összhangban vannak a
célterület-választással és arányosak a megkérdezettek vezető motivációival. A
belföldi vendégkör kiemelt szabadidő-eltöltési célja a pihenés-kikapcsolódásrekreáció-wellness fogalomkörben foglalható össze.
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74. ábra A belföldi vendégkör szálloda igénybevételével járó utazásainak motivációi.
1= soha, 5=szinte mindig
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

A gyógyulás várakozás alatti megjelölésének feltételezhető oka a gyógyszállodai
szolgáltatások és szállodai gyógyszolgáltatások árának színvonala. A jelzős szerkezet
eltérő

alkalmazása

szándékos.

A

„gyógyszálloda”

rendeltetés-megjelölés

használatához a szállodának meg kell felelnie az értekezés elméleti részében tárgyalt
jogszabályi feltételeknek. A szálloda által nyújtott szolgáltatások gyógyító hatását
azonban szabad vonzerőként kommunikálni, feltéve, hogy ez nem sérti a fogyasztó
megtévesztésének tilalmát.
5.5.3. A szálloda kiválasztásának szempontjai
5.5.3.1. A szálloda telepítési helye
A szálloda, mint komplex kínálati halmaz legfontosabb kínálati eleme a telepítési
helye. Ennek az a magyarázata, hogy ez az egyetlen olyan kínálati elem, ami a
későbbiekben az üzemelés során már nem változtatható meg. Az interjúalanyok a
szállodának a többi szálláshelytől való megkülönböztetésére alkalmas ismérvei
között

a

szálloda

megközelíthetőségével

elhelyezkedését
és

külső

emelték

ki,

megjelenésével.

kiegészítve
Utóbbit

az
a

épület
szállodai

marketingtervezési folyamatban értékelt szállodajellemzők között „curb appeal”-nak,
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vagy „exterior look”-nak nevezzük (HSMAI95 2011). Ezalatt az az összhatás értendő,
amit a szálloda külső megjelenése kivált a szemlélőből.
A telepítési hely tágabb értelemben vett jellemzőként megjelenik abban a
földrajzilag lehatárolható területben, ahol a szálloda a célországon belül
megtalálható. A szállodák megközelíthetőségét, a térségi vonzerők elérhetőségét, az
épület tájolását, a kilátást, a biztonságot, a zaj- és fényszennyezettség mértékét, így a
potenciális turista döntését is befolyásolja, hogy az épület lakott területen kívül vagy
lakott területen van és azon belül a centrum és a perifériák vonatkozásában hol
található (75. ábra).

75. ábra A szálloda kiválasztásának a telepítés helyével összefüggő szempontjai.
Válaszok száma (db.)
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

A szabadidős célú utazásoknál a szálloda helyének kiválasztása az utazó kizárólagos
döntési hatásköre, míg a hivatalos célú utazásoknál ezt a döntési szabadságot
korlátozza az elfoglaltság helyszíne és a szálloda közötti távolság áthidalásának
időtartama, valamint a kiküldő cég által a szállásra fordítható költségkeret.
A szabadidős motivációjú utazások esetében a szálloda kiválasztását a 66%
pozitív („többnyire igen” és „teljes mértékben befolyásolta”) válasz alapján
legjobban befolyásoló tényező az a tágabb értelemben vett földrajzi terület, régió,

95
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ahol a szálloda található. Ez megerősíti az értekezés elméleti részében
megfogalmazott azon alapvetést, hogy az utazási döntési folyamatban a vendég
jellemzően a célterülethez választ szállodát és nem fordítva. 62% pozitív válasszal
sorrendben a második legfontosabb tényező a szállodának a vonzerőtől való
távolsága. A vendég érthető módon nem szeretné az értékes idejét lokális utazásra
pazarolni, kivéve, ha ez a helyváltoztatás a megszerzendő élmény része, mint például
a 2-es villamos útvonala Budapesten. A szállodák telepítési helyének kiválasztásakor
ez a szempont figyelembevételre kerül, aminek következtében a szállodák többnyire
értékes ingatlanokon találhatók. Ez magyarázza, hogy a privatizáció során a
szállodák iránt nemcsak szakmai befektetők érdeklődtek, hanem például a CP
Holdings Ltd. befektetési alapok is, ami a Danubius Hotels Group többségi
tulajdonosa96.
A biztonság a Maslow-i hierarchia második alapeleme. Ahogyan az ember a
saját otthonát is igyekszik biztonságosnak ismert területen kiválasztani, úgy törekszik
ugyanerre az átmeneti otthon helyének megválasztásakor, amit a 60%-ban pozitív
válasz igazol. A megkérdezettek a közösségi közlekedési eszköz szálloda-közeli
megállójának tulajdonították a legkisebb jelentőséget. Ez összefügg azzal, hogy a
parkoló megléte viszont több mint felük esetében lényeges szempont a szálloda
kiválasztásakor.
A csendes oldal és a kilátás a szabadidős célból utazó megkérdezettek csak
alig több mint egyharmadánál (36% és 35%) döntésbefolyásoló tényező. A
szállodaépület tervezésekor tehát érdemes a gazdaságos alaprajz (KÁTAY Á. – KISS
R. 2015B) és a szoba által kínált látvány összefüggésében az előbbi primátusa mellett
dönteni.
A hivatásturizmusban való részvétel szempontjából a szálloda telepítési
helyével kapcsolatos tényezők egyikét sem minősítette meggyőző többség a döntését
jelentősen befolyásoló tényezőnek. A válaszadók több mint fele kettő tényezőt, az
utazás célterületét (55,5%) és a parkolást (53,2%) jelölte meg a döntést érdemben
befolyásoló tényezőként. Az eredményekben megjelenik a hivatásturisták
kényszerű célterület-látogatása, valamint az idő felértékelődése miatt a
legnagyobb mobilitást kínáló személyautó-használat.
96

http://www.danubiushotels.hu/
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5.5.3.2. Az igénybevett szálloda sajátos jellemzői és az ellátás típusa
A turizmus rendszerében a kínálat vonzereje képes a potenciális turistát motivált
állapotba hozni (LENGYEL M. 1992). A szállodák szükségletek kielégítése végett
épített létesítmények, ezért egyet lehet érteni MICHALKÓ G. (2012) azon
következtetésével, hogy a szálloda alkalmasint önálló vonzerőként, de legalábbis
a vonzerőhalmaz részeként jelenik meg a kínálatban. Típusa – amit egyre
jellemzőbb módon a nevében is feltüntetnek az üzemeltetők például gyógy, wellness,
SPA, resort, conference, airport – és bemutatott szolgáltatásai segítik és
természetesen befolyásolják is a motivációhoz legjobban illeszkedő szálloda
kiválasztását (76. ábra).

76. ábra A szálloda kiválasztásának a motivációval és a várható kínálattal összefüggő
szempontjai. Válaszok száma (db.)
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

A szabadidős céllal utazó megkérdezettek meghatározó többségénél (69%) az utazás
indítéka befolyásolja a legjobban a szálloda kiválasztását, valamivel megelőzve
(63,4%) a szálloda típusát. Ez arra enged következtetni, hogy a szálloda típusát
érdemes hangsúlyosan megjeleníteni a marketingkommunikációban. A várakozással
ellentétben a szolgáltatásterjedelem és a szolgáltatási készség nagyjából egyenlő
arányban befolyásoló, közömbös és nem befolyásoló tényező.

Ennek az a

feltételezhető oka, hogy a szálloda típusa alapján a vendég feltételezi az annak
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megfelelő szolgáltatáskínálatot. A társasági élet egyértelműen nem, a házi kedvenc
befogadása

pedig

egyáltalán

nem

befolyásolja

a

szabadidős

utazók

szállodaválasztását.
A hivatással összefüggésben utazók esetében egyedül az utazás konkrét
indítéka befolyásolja teljes mértékben (31,2%) és többnyire igen (19,8%) a szálloda
kiválasztását. Ennek az a magyarázata, hogy a konferenciák, tréningek és üzleti
megbeszélések a szobától és a többnyire nyílt kereskedelmi tevékenységű vendéglátó
helyiségektől független további helyiségigénnyel, valamint technikai felszereltségigénnyel járnak, aminek a kiválasztandó szállodának meg kell felelnie.
Az ellátás típusa számos tényező függvénye. Egyrészt azon múlik, hogy a
vendéget a motivációjával összefüggő időtöltése mennyire köti a szállodához.
Másrészt, hogy az ellátás milyen mértékben van beépítve a termék árába.
Harmadrészt, ha szabad döntés az egyes főétkezések igénybevétele, hogyan alakul az
ár-érték kapcsolat a szállodai és a környékén működő vendéglátó üzletek, valamint
az oda-vissza közlekedés és a szállodából való kimozdulás élményének/nyűgének
összefüggésében.
A szabadidős utazások legjellemzőbb ellátás-igénye a teljes napközbeni
mozgásszabadságot biztosító reggeli és vacsora (27. táblázat). A teljes ellátás a
hivatalos utazások legjellemzőbb ellátásigénye, aminek az a magyarázata, hogy a
megkérdezettek hivatalos utazásai a legnagyobb gyakorisággal a feszes napirend
szerint zajló konferencián (40%) és tréningen (38%) való részvétellel jártak.
27. táblázat Igénybevett ellátás jellege az utazások fő célja szerint
utazás
célja
ellátás
szabadidős
hivatalos

semmilyent

csak reggeli

reggeli és
ebéd

reggeli és
vacsora

3,8
1

22,7
13,4

10,2
10,2

48,6
29,2

reggeli,
ebéd,
vacsora
14,7
46,2

Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés
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5.5.3.3. A szálloda presztízsértékű kínálati elemei
A szabadidő eltöltésének helye és körülményei társasági téma, az egyén társadalmi
státuszának egyik lehetséges megjelenítési módja. A szálloda hírneve, a csillagok
számával kifejezett minősége, valamint az előbbiekhez többnyire megalapozottan
társított árszínvonal (77. ábra) a szabadidős utazásoknál azért minősíthetők
presztízstényezőknek, mert a finanszírozásuk az utazó diszkrecionális jövedelmét
terhelik. Hivatalos célú utazások esetében a felsorolt kínálati elemek alkalmasak a
munkatársat kiküldő cég bonitásának (vállalati méret, tőkeerő, piaci részesedés,
likviditás, megbízhatóság) kifejezésre juttatására (KÁTAY Á. 2012C).

77. ábra A szálloda kiválasztásának presztízsértékű szempontjai. Válaszok száma
(db.)
Forrás: saját kutatás, számítás és szerkesztés

Fentieknek megfelelően az ár a szabadidős utazók 70%-a esetében határozottan
befolyásolja a szálloda kiválasztását, szemben a hivatalos célból utazókkal, ahol az ár
megközelítőleg egyenlő arányban befolyásoló, közömbös és nem befolyásoló
tényező. A megkérdezés (sajnos) nem tért ki arra, hogy a válaszadó milyen
jogviszony keretében végez munkát. Ennek ellenére feltételezhető, hogy az
önfoglalkoztatók a hivatalos utazásaik során árérzékenyebbek a nem tulajdonosi
minőségben utazó társaiknál.
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A minőség érzékeltetéséül alkalmazott csillagok száma mindkét szegmens
esetében a sokaság 40%-ot valamivel meghaladó részénél döntésbefolyásoló tényező.
A hírnév viszont a hivatalos célból utazók nagyobb arányánál (42%) befolyásolja a
szálloda kiválasztását, mint a szabadidős utazóknál (36%), összhangban a kiküldő
szervezet bonitásával kapcsolatban leírtakkal.
Az interjúalanyok többsége hasznosnak és fontosnak tartotta a szállodák
Hotelstars Union szerint történő minősítését. A kínálati oldal számára azzal az
indoklással, hogy a HSU-hoz tartozás a minőségbiztosítás egyik lehetséges módja,
ami segíti a marketingkommunikációt, emellett fejlődésre is készteti a szállodát. A
keresleti oldal tekintetében felhozott előnyök között a minőségi garanciát, az
összehasonlíthatóságot és a várt vs kapott szolgáltatás közötti eltérés (KÁTAY Á.
2015B) csökkenését említették. Újabb kutatás tárgyához szolgáltat alapot az
interjúalanyok közül a nemzetközi szállodalánc igazgatójának véleménye: szerinte
azért nem érdemes a Hotelstars Union-hoz csatlakozni, mert a vendégek az online
foglalási portálok, mint a booking.com, vagy a tripadvisor.com és továbbiak
értékelését, az árat és az elektronikus vendégvéleményeket fontosabbnak tartják a
csillagok számánál. Az eltérő vélemények tiszteletben tartása mellett tény, hogy
2014 végén a Magyarországon működő szállodák alig több mint 40%-a (ld. a 26.
oldalon) volt HSU-minősített egység.
5.5.4. A választott szálloda általános jellemzői
5.5.4.1. A szálloda típusa, mérete és minősége
A megkérdezést megelőző öt évben eltöltött éjszakák száma és a szálloda típusa
alapján a legnépszerűbbek a kifejezetten üdülési-pihenési-kikapcsolódási célból
létesített wellness, apartman és üdülőszállodák, amelyeknek a vendégéjszakák
számából való együttes részesedése 57%. Az elsődlegesen a hivatásturizmus
kiszolgálására létesített belvárosi és konferenciaszállodákban a vendégéjszakák 20%a teljesült. A gyógyszállodákban az éjszakák egytizedét töltötték a vendégek. A
fennmaradó 13% sorrendben az egyéb-, az elővárosi- és a kastélyszállók továbbá az
1% alatti részesedésű szállodahajó között oszlott meg.
A méret tekintetében a szabadidős utazók legkevésbé a nagyméretű, a
hivatásturisták viszont legkevésbé a kisméretű szállodákat vették igénybe. A szálloda
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üzemeltetése szempontjából lényeges tényező a méretgazdaságos nagyságrend.
Ebben a tekintetben az interjúalanyoknak a 100 szoba körüli nagyságrend mellett a
diplomatikus „attól függ” válasza volt a jellemző. A „függvény” alakulását
befolyásoló tényezők közül a szálloda típusa és az üzemeltetés formája a
meghatározó, aminek következtében a városi szállodáknál a 100, a gyógy-, a
wellness- és a konferencia szállodáknál a 200, a családi vállalkozás alacsony
élőmunka-költség elvárásához igazítva pedig legfeljebb 50 szobás nagyságrendű
szálloda tekinthető méretgazdaságosnak.
A csillagokkal kommunikált minőség szempontjából az egy- és kétcsillagos
szállodák mindkét szegmens esetében jelentős lemaradással sereghajtók. A
szabadidős utazók 87%-a, a hivatásturisták 94%-a soha nem száll meg egycsillagos
szállodában és a kétcsillagos szállodák elutasítása is magas, azonos sorrendben 71%
és 86%. A fennmaradó három szállodaosztályt az igénybevétel gyakorisága alapján a
szabadidős utazók 4, 3, 5 csillag, míg a hivatásturisták 4, 5, 3 csillag sorrendben
vették igénybe, ami a négycsillagos szállodaosztály egyértelmű népszerűségét
mutatja. Az eredményben megjelenik a két kiemelt célcsoport eltérő árérzékenysége
is.
5.5.4.2. Független versus láncszállodák választása
A független és a láncszállodák általános ismérvei az értekezés elméleti részében
kerültek összefoglalásra. A kérdőív vonatkozó zárt és nyitott kérdései a
válaszadóknak az egyes üzemeltetési forma iránti attitűdjét firtatták. A szállodáknak
az üzemeltetésük formájára vonatkozó kommunikációja nem tekinthető sikeresnek,
mert a válaszadók 51%-a a láncszálloda igénybevételének, 57%-a pedig a független
szálloda igénybevételének megtörténtét nem tudta eldönteni. A döntésképes
válaszadóknak

valamivel

kevesebb,

mint

kétharmada

(64%)

megszállt

láncszállodában, és 87%-uk igénybe vette független szálloda szolgáltatásait.
A láncszállodákban megszállt vendégeknek a szállodalánchoz tartozásnak a
vendég számára érzékelhető előnyeit tartalmazó nyitott kérdésre adott válaszok
stilizálatlan alkalmazásával feldolgozott eredménye szerint a szállodalánchoz tartozó
szállodák legfőbb erénye a szolgáltatások minősége (78. ábra).
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78. ábra Láncszállodák előnyei a megkérdezettek által használt kifejezések
előfordulási gyakorisága (db.) alapján
Forrás: saját kutatási adatok szerint a szerző szerkesztése a WordClouds.com
szerkesztőprogram alkalmazásával

A megkérdezettek a láncszállodák kiemelt hátrányaiként a standardokkal járó
egyformaságot és ennek következtében a változatosság hiányát, a magas
árszínvonalat, a tömeget és a kapcsolat személytelenségét nevezték meg. A két
utóbbi érzés kialakulásához hozzájárulhat a láncszállodák méretgazdaságos
nagyságrendre törekvése is. Ez a kutatási eredmények alapján a hazai szállodák
esetében 157 szobás átlagos nagyságrendet jelent.
Ezzel szemben a kutatás eredményei alapján a független szállodák átlagos
mérete 45 szoba, ami lehetőséget biztosít a vendég és vendéglátó közötti kapcsolat
személyes jellegének kialakítására. A független szállodák előnyeire irányuló nyitott
kérdésre adott válaszok (79. ábra) pontosan a láncszállodáknál hiányoltak teljesülését
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nevezték meg a független szállodák előnyeiként: az egyediséget, a családias légkört,
a közvetlenebb interakciókat és az alacsonyabb árszínvonalat.

79. ábra Független szállodák előnyei a megkérdezettek által használt kifejezések
előfordulási gyakorisága (db.) alapján
Forrás: saját kutatási adatok szerint a szerző szerkesztése a WordClouds.com
szerkesztőprogram alkalmazásával

Természetesen a független szállodák sem hibátlanok a vendégkör véleményei
alapján. A nyitott kérdésre adott válaszok a láncszállodáknál felhozott előny hiányát,
nevezetesen az előre nem kiszámítható és a helyszíni tapasztalatok alapján a vártnál
gyakran gyengébb minőséget rótták fel a független szállodák hátrányaiként mind a
tárgyi, mind a személyes szolgáltatások tekintetében.
5.5.5. A hazai szállodaipar fejlődésének várható irányai
Az értekezés során több összefüggésben is hangsúlyozásra került a szálloda típusa
(rendeltetése), aminek a keresleti oldalról szemlélve biztosítania kell az utazó
felismert szükségleteinek és az ehhez kapcsolódó igényeinek kielégítésére alkalmas
tárgyi- és humán szolgáltatások halmazát. A szálloda típusának a kínálati oldalról
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szemlélve alkalmasnak kell lennie az utazó aktuális motivációjával összefüggő, a
szállodaválasztást befolyásoló elvárások teljesítésére. Az ár a termék legkönnyebben
módosítható kínálati eleme és a vizsgálata nem tárgya a jelen értekezésnek.
Az interjúalanyok egybehangzónak értékelhető véleményei szerint az
urbánus terekben a tiszta profilú – ezen belül a MICE szegmenseit megcélzó,
valamint a gyógyvízzel rendelkező, az egészségturizmus szegmenseire fókuszáló –
szállodák számíthatnak a vendégkörük hosszú távú érdeklődésére. A kedvező
természeti adottságokkal rendelkező rekreációs terekben a MICE – wellness – SPA
– resort (üdülő) – gyógy „választékából” a további vonzerő(k) függvényében
kialakított vegyes profilú szállodák hosszú távú fennmaradása valószínűsíthető. Az
interjúalanyok

szükséges

tartották

hangsúlyozni

a

nyújtott

szolgáltatások

kifogástalan minőségét a szálloda rendeltetésétől függetlenül, valamint azt, hogy a
trendek változhatnak és változnak is, ideértve a wellness divatját is.
A turizmus nagyon sok elemből álló és gyorsan változó, turbulens
(BARAKONYI K. – MÉSZÁROS T. 2000) környezetben működő jelenség, aminek
keretében a szállodaipar globális és lokális viszonylatban egyaránt kínálati piacon
van jelen. A versenyben maradás és a sikeresség az állandó alkalmazkodás, változás
kényszerével jár. Ez a késztetés a vendég számára értéket jelentő hagyományok
megtartása mellett a feladatok újszerű, korszerű, változatosságélményt kínáló
megoldására ösztönzi a szállodát üzemeltető szervezetet és a szolgáltatást
közvetlenül nyújtó személyt is.
A kreativitás és ennek megtestesüléseként az innováció kedvezően
befolyásolhatja a bevételt és ennek várható következményeként a nyereség
alakulását, ami a további fejlődés forrása (SUNDBO, J. 1997). Az interjúalanyoknak a
kreativitás és az innováció kérdéskörében adott, szintetizált válaszai két terület – a
vendégnek nyújtott szolgáltatások és az üzemeltetés – köré polarizálva a következők
szerint foglalhatók össze.
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A szolgáltatásterjedelem és szolgáltatási készség tekintetében legjobban
érintett területek:
 Az adminisztratív folyamatok időtartamának csökkentése. A check-in és
a check-out gyorsításhoz szükséges technológiák már vannak, amit a
munkaszervezéssel és a munkatársak motiválásával együtt érdemes
alkalmazni.
 Törzsvendégkör bővítése. A vendég számára bonyolult és többnyire a
jövőben élvezhető előnyök helyett azonnali, de legalábbis az ott-tartózkodás
időtartama alatt élvezhető előnyökkel érdemesebb méltányolni a vendég
valamilyen cselekedetét.
 Gasztronómia. Miután fiziológiai szükségletről van szó, a téma örökzöld
lehet. Beszerzési korlátok most már a kiskereskedelemben sincsenek, a
célcsoport pedig sem nemhez, sem korhoz nem kötött.
Az üzemeltetéssel összefüggésben legjobban érintett területek:
 Desztináció szintű összefogás. A szálloda értékesítése akkor válik aktuálissá,
ha a vendég eldöntötte, hogy meglátogatja az adott desztinációt. Nem lehet
elégszer hangsúlyozni a sorrendet, ahogyan annak megismétlése is indokolt,
hogy a szállodáknak részt kell venniük/vállalniuk a desztináció-megújulásra
irányuló tevékenységekben.
 Szervezetfejlesztés. A vendég aktuális kívánságainak gyors teljesítésére – a
szolgáltatásokra jellemző egyidejűség miatt – csak a rövid irányítási és
kommunikációs láncot biztosító „lapos piramis”-ba rendezett szervezet képes.
A törzsvendégkör bővítéséhez a fluktuáció alacsony szinten tartása is
szükséges, ami a munkatársak megbecsülése nélkül nem lehetséges.
 Energiafelhasználás

hatékonyságának

növelése.

A

szállodák

nagyfogyasztók, emellett a vendégkör egy része a szállodában hajlamos a
pazarlásra, aminek a csökkentése a költségoldalon jelenthet előnyt. A
vendégkör másik része viszont szívesen és együttműködően fogadja a
szálloda környezetbarát megoldásait, és előnyben részesíti az ilyen
szállodákat, ami a bevételi oldalon jelenthet előnyt.
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A jövőbeni minőségi fejlődéshez szükséges változások és a mennyiségi fejlődés
tervezéséhez szükséges tisztázni a szállodák sikerkritériumait, amelyek a
megkérdezett interjúalanyok és a megkérdezett vendégek válaszainak alapján a
következőkben határozhatók meg:
 telepítési hely (desztinációs és települési szinten egyaránt)
 ár (a kereslet számára elfogadható, a kínálati oldalon jövedelmező)
 szolgáltatásterjedelem (a rendeltetéssel/rendeltetésekkel összhangban lévő)
 minőség (árarányos értéket biztosító, az érintettek kölcsönös elégedettségét
eredményező)
 szervezettség (gyors és pontos szolgáltatási készséget biztosító és
költséghatékony szervezet)
Fentieket szintetizálva az értekezés szerzője szerint egy szálloda legfontosabb
sikerkritériuma az, hogy legyen benne vendég. Egy szálloda vendég nélkül a szó
szoros és átvitt értelmében is holt tőke.
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6. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Az értekezés 3. fejezetében megfogalmazott kutatási részcélok eléréséhez, a
hipotézisek értékeléséhez és a kutatás fő kérdésének megválaszolásához a következő
feladatokat kellett elvégezni.


Meg kellett határozni a fejlődés időbeli vizsgálatának periódusait. Ez kettő fő
periódust jelentett: a tervgazdaság és a piacgazdaság korszakát. A tervgazdaság
korszakában további három, sorrendben az újjáépítés, a profiltisztítás és a
minőségorientáció időszakának elhatárolása történt. A piacgazdaság korszakában
szintén három, sorrendben a tulajdonszerzés, a Széchenyi Terv és a Nemzeti
Fejlesztési Terv, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új
Széchenyi Terv időszaka kerültek elhatárolásra.



Létre kellett hozni azt a telepítési hely-tipológiát, amely alkalmas a szállodaipar
területi lefedettségének turisztikai szempontból történő, a két vezető motivációval
összefüggő és az időbeli változások folyamat-szemléletmódú vizsgálatára. Erre a
Budapest, Balaton, megyeszékhely, gyógy- és fürdőhely, valamint egyéb település
felosztás tűnt alkalmasnak. Emellett szólt a település-szinten történő vizsgálat
lehetősége biztosításának igénye is.



Létre kellett hozni a hazai szállodaipar adatbázisát a vizsgálatok elvégzéséhez
szükséges adatokkal, úgymint: régió, megye, járás, település, név, megnyitás éve,
eredeti funkció, minőség (HSU tagság opcionálisan), szobaszám, üzemelés
időtartama, üzemeltetési forma, szállodalánc neve (opcionálisan).



Fel kellett tárni a vonatkozó turisztikai, szállodaipari szakmatörténeti
szakirodalmat és kutatási eredményeket, továbbá meg kellett ismerni a hazai
szállodaipar jogszabályi környezetének változásait és aktuális állapotát.



Meg kellett ismerni a piaci szereplők véleményét. Ennek érdekében egy
esettanulmány készült a szállodában megszálló belföldi turisták körében végzett
kérdőíves

megkérdezés,

valamint

szállodás

szakemberekkel

készített

mélyinterjúk eredményeinek felhasználásával.


A felsorolt elvárások alapján és információk alkalmazásával térben és időben
rendszerezni kellett a kínálatot és a keresletet és magyarázatokat keresni a
változásaikra.
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Fentiek elvégzésének eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a hazai
szállodaipar térbeli lefedettsége jelentős területi koncentrációval megfelel a turizmus
szabadidős és hivatásturista szegmensei utazási célterület-választásának. A
láncszállodák tudatos, a vonzerőből kiinduló és a folyamatos, valamint tartós
keresletre építő telepítési hely választása egyértelmű. A független szállodák
fejlődésében ez a tudatosság térben és időben is csak részben érhető tetten.
A H1 hipotézis, mely szerint a szállodai kereslet növekedése a szállodaipar
kínálatának növekedését eredményezi, beigazolódott. A kínálat – különösen vidéken –
jelentősen meg is haladja a keresletet.
A feladatok elvégzésének eredményei alapján megállapítást nyert, hogy a
szállodaláncok a teljes vizsgált időszak során a négycsillagoshoz közeli átlagos
minőséget kínálták. Ehhez kellett „felnőnie” a független szállodáknak, ami lassú, de
folyamatos változással a teljes időintervallum utolsó időszakában épült szállodák
esetében már sikerült. Az ennél korábbi időszakok független szállodai beruházásai a
kezdeti 1,6 csillagnyi eltérést 1,4-re, 1,2-re, 1,0-re, majd 0,4-re csökkentve érték el az
utolsó időszakban a láncszállodákkal azonos átlagos minőséget. Ennek a
négycsillagos minőségű kínálatnak a 86,3%-a a legmagasabb fejlettségi mutatójú
járásokban található.
A H2 hipotézis, mely szerint a magasabb osztályú szállodai kínálat a
gazdaságilag fejlettebb térségekben koncentrálódik, maradéktalanul teljesült.
A szállodaláncok térbeli terjeszkedésének település-szintű vizsgálata azt
eredményezte, hogy meghatározó Budapest-orientáltságuk mellett a célcsoport
vezető motivációjától függetlenül döntően a tartós és magas keresletű településeket
részesítik előnyben. A Budapest mellett húsz legnagyobb szállodai vendégéjszakaforgalmú település közül csak ötben nincs jelen szállodalánc tagszállodája.
A H3 hipotézis, mely szerint a láncszállodák a leglátogatottabb településeken
vannak jelen, beigazolódott.
A belföldi kereslet utazási célterület-választási prioritásai mindkét vezető motiváció
esetében összhangban vannak a szállodák térbeli lefedettségével. Minőség
tekintetében a keresleti oldal a négycsillagos szállodákat részesíti előnyben és
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elutasítja a háromcsillagosnál alacsonyabb minőséget kínáló egységeket. A
négycsillagosra irányuló elvárásoknak a láncszállodák többsége az építés időszakától
függetlenül megfelel, de a függetlenek közül csak a 2007 után épült szállodák átlagos
minősége felel meg maradéktalanul. Az ezt megelőző időszakokban épült szállodák
átlagos minősége a korukkal fordított arányban együtt mozogva folyamatosan
csökken.
A H4 hipotézis, mely szerint a szállodai kínálat mennyiségileg már megfelel a
belföldi keresleti elvárásoknak, minőség szempontjából azonban további javulás
szükséges, csak részben teljesült. A láncszállodák minősége megfelelő, a független
szállodák minőségjavításának igénye a 2007 előtt épültekre vonatkozik. Ez
összhangban van a kínálati oldalt képviselő szakemberek véleményével és a
vonatkozó szakirodalmi megállapításokkal is, amelyek szerint 8-10 év üzemelési idő
után többnyire indokolt a bútorok, a berendezések és a felszerelések cseréje.
A kutatás fő kérdésére, ami az volt, hogy a vendég megy-e a szálloda után,
vagy a szállodák mennek-e a vendégkörük után, összefoglalva és a leírtakat
szintetizálva az a válasz adható, hogy a tervgazdaságban jellemzően a vendég ment a
szállodával ellátott területre, piacgazdaságban pedig jellemzően a szállodák
települnek a keresletük által látogatott helyekre.
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7. A KUTATÁS TOVÁBBI IRÁNYAI
A turizmus és annak részeként a szállodaipar dinamikus jelenség, ami indokolttá és
lehetővé is teszi a folyamatos vizsgálatát.
A kutatás további irányainak egyike a téma feldolgozásának folytatása a
2014-gyel kezdődő időszakban. Az időszak záró dátuma egyelőre ismeretlen.
A szerző elkötelezettje a kiváló szolgáltatásminőségnek, továbbá hisz abban,
hogy annak személyes összetevője a szállodai kínálat legfontosabb eleme. A szerző
meggyőződése, hogy két szállodát legjobban az különböztet meg egymástól, ahogyan
a vendéggel bánnak. Jelen értekezésnek a szállodák minőségével összefüggésben
felhalmozott eredményei megfelelő alapot és kellő inspirációt adnak a szállodák által
kínált minőség részletesebb vizsgálatához, melynek akár hipotézise is lehet a
szállodák egymástól való megkülönböztetésére alkalmas – az imént felhozott –
tényező. A téma térbeli összefüggését az ország különböző területeinek, mint
szállásigénnyel járó turisztikai célpontoknak eltérő gazdasági, társadalmi helyzete és
értékei, valamint vendéglátási kultúrájának hagyományai adják.
A minőség szakirodalma folyamatosan bővülő (a szerző maga is publikál
ebben a témakörben), primer módszerként pedig a vendég és az őt kiszolgáló
személyzet megkérdezése kínálkozik.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Írásban is szeretném megerősíteni hálás köszönetemet mindazoknak, akik segítettek
abban, hogy eljussak a képzési folyamat jelen szakaszához, a doktori értekezés
elkészítéséhez és elbírálásra való átadásához.
Köszönöm Dr. Aubert Antal intézetigazgató egyetemi tanárnak, hogy vállalta a téma
vezetését és a teljes folyamat során biztosított a támogatásáról. A konzultációkon
nemcsak az értékes javaslatai, gondolatébresztő kérdései, hanem rendkívül
empatikus hozzáállása is segítettek a megoldások megtalálásában. Külön köszönöm a
konzultációs időpontok egyeztetésénél tanúsított megértését és rugalmasságát,
valamint a fokozatszerezési eljárás keretében teljesítendő feladatok szervezésében
nyújtott óriási segítéségét.
Köszönöm néhai Dr. Tóth József rector emeritusnak, hogy felvételt nyertem a
Földtudományok Doktori Iskolába. Köszönöm Dr. Dövényi Zoltán professzornak a
doktori iskola vezetőjének, hogy támogatta a fokozatszerzési eljárás elindítását.
Köszönöm a doktori képzés oktatóinak a magas színvonalú előadásokat, a tárgyak
teljesítéséhez meghatározott, legtöbbször igazi kihívást jelentő feladatokat és azt a
szemléletformáló tevékenységet, aminek következtében sokkal tudatosabban
viszonyulok a térhez.
Köszönöm a doktoriskola koordinátorainak az adminisztratív feladataim ellátásához
nyújtott segítségét.
Köszönöm a Kodolányi János Főiskolának a képzésemhez nyújtott támogatást.
Külön köszönöm Dr. Rátz Tamara intézetigazgató főiskolai tanárnak, a Turizmus
Tanszék vezetőjének és Dr. Michalkó Gábor egyetemi tanárnak a publikáláshoz
nyújtott támogatását.
Hálás köszönettel tartozom Családomnak, akik biztosították azt a szeretetteljes
környezetet, ami mentális segítséget nyújtott a feladataimra koncentráláshoz és külön
köszönöm, hogy alkalmanként egyáltalán elviseltek.
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1. melléklet 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási
tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési
engedély kiadásának rendjéről
1. melléklet a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelethez (kivonat)
Követelmények szálláshelytípusonként
1. Szálloda
1/A. Engedélyezési követelmény
1. Fogadóhelyiség, közös tartózkodó helyiség, étkez_, 30 ágy felett pedig recepció.
2. Lift csak 3 emeletnél magasabb épületben.
3. Csomag- és értékmegőrző helyiség.
4. A vendégek által használható telefon a fogadóhelyiségben vagy a recepción.
5. Szállodánként tárolási lehetőség hűtőszekrényben.
6. A szállodai szobaegység (szoba és hozzátartozó fürdőszoba) nagysága
szobatípusonként a teljes szobaszám legalább 80%-ánál legalább 12 négyzetméter, a
3. ágytól, ágyanként további 5 négyzetméter.
7. A szállodai szobaegység berendezése:
a) az ágy mérete (legalább 80x190 cm, ajánlott mérete: 100×200 cm),
b) ágyanként: éjjeliszekrény vagy tárolóhely, olvasólámpa, ül_alkalmatosság, négy
darab egyforma vállfa (női-férfi),
c) ruhásszekrény,
d) asztal,
e) bőröndtartó vagy bőröndtároló,
f) papírkosár,
g) sötétítőfüggöny vagy zsalu,
h) a fürdőszobában: mosdó, tükör, piperepolc, törülközőtartó, elektromos csatlakozó,
szeméttároló (ajánlott fedett), kéztörlő- vagy törülközőtartó, szappan, ágyanként
fogmosópohár.
8. Az 1999. előtt épített szállodáknál a vizesblokkok száma: minden 10 ágy után egy
közös emeleti vizesblokk és nemenként elkülönített WC, a szobákban hideg-meleg
víz biztosított, ahol van kéztörlő vagy fürdőtörülköző, szappan, fogmosó poharak az
ágyszámmal azonos mennyiségben.
9. Közös WC: WC-kefe tartóval, WC-papírtartó WC-papírral, a n_i WC-ben
egészségügyi tasak is, kézmosó, higiénikus kézszárítási lehetőség (papírtörlő vagy
meleg levegővel szárítás).
10. Közös fürdőben: zuhanyzófülke, mosdó, tükör, törülközőtartó, ruhafogas, fedett
szeméttároló.
1/B. Üzemeltetési követelmény
1. 24 órás recepció vagy portaszolgálat.
2. A szálloda tevékenységéért szakmailag felel_s személy éjszaka is elérhet_.
3. A szobákban ágyazás naponta.
4. A szobák és valamennyi mellékhelyiség napi takarítása.
5. Textilváltás:
a) ágynemű legalább egyszer hetente, új vendég esetén azonban - a vendég érkezése
előtt - kötelező az ágyneműcsere,
b) fürdőszobai textíliák: kéz- és fürdőtörülköző kétnaponta, illetve a vendég
kívánsága szerint.
6. Üzenetközvetítés, ébresztés.
7. Étel-, italkínálat: legalább kontinentál reggeli 10 óráig.
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2. melléklet Kérdőív
Kodolányi János Főiskola

Turizmus Tanszék

Kérdőív
A kérdőív célja a belföldi utazásokkal összefüggő szálloda-választási szokások és
a szállodával szemben támasztott elvárások felmérése a magyar utazók körében.
A válaszadás önkéntes, a feldolgozás név nélkül, más válaszokkal összevontan
történik.
1. Az elmúlt öt évben összesen hány alkalommal vett részt belföldi szállásigénnyel

járó utazáson, pl. üdülés, hosszú hétvége, munkahelyi tréning, konferencia, stb.?
(Becsült, hozzávetőleges, kb. adat is elfogadható)
1.1.

Szabadidős utazáson ….. alkalommal.

1.2.

Hivatalos úton ….. alkalommal.

2. Belföldi utazásai során Magyarország mely területeit látogatta meg? ? (Kérem, a

táblázatban karikázza be a megfelelő választ). Válaszlehetőségek:
1=
soha

2=
3=
4=
előfordult
alkalmanként gyakran
már
0 = nem vett részt szabadidős utazáson

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Tisza-tó
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Balaton déli partja
Közép-Dunántúl
Balaton északi partja
Nyugat-Dunántúl
Balaton nyugati partja

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5 = szinte
mindig

99 = nem tudja
eldönteni

0 =nem vett részt hivatalos úton

szabadidős úton
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

hivatalos úton
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Térkép forrása:
http://www.szallodacenter.hu/images/regio_terkep.png

3. Az elmúlt öt évben összesen hány alkalommal szállt meg belföldi szállodában?

(Becsült, hozzávetőleges, kb. adat is elfogadható)
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3.1.

Szabadidős utazáson ..… alkalommal.

3.2.

Hivatalos úton

..… alkalommal.

4. Az elmúlt öt évben milyen minőségű belföldi szállodában szállt meg? (Kérem,

a táblázatban karikázza be a megfelelő választ). Válaszlehetőségek:
1=
soha

2=
3=
4=
előfordult
alkalmanként gyakran
már
0 = nem vett részt szabadidős utazáson

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

1*-os szálloda
2*-os szálloda
3*-os szálloda
4*-os szálloda
5*-os szálloda

1
1
1
1
1

szabadidős úton
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99

5 = szinte
mindig

99 = nem tudja
eldönteni

0 =nem vett részt hivatalos úton

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

hivatalos úton
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99
2 3 4 5 99

0
0
0
0
0

5. Az elmúlt öt évben mekkora méretű belföldi szállodában szállt meg? (Kérem, a

táblázatban karikázza be a megfelelő választ). Válaszlehetőségek:
1=
soha

2=
3=
4=
előfordult
alkalmanként gyakran
már
0 = nem vett részt szabadidős utazáson

5.1. kisebb, mint 50 szobás
szálloda
5.2. 51 – 150 szobás szálloda
5.3. 150 szobásnál nagyobb
szálloda

5 = szinte
mindig

99 = nem tudja
eldönteni

0= nem vett részt hivatalos úton

szabadidős úton
hivatalos úton
1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0
1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0
1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0

6. Az egyes belföldi szállodatípusok mellé kérem, írja be az elmúlt öt évben

összesen eltöltött éjszakái számát. (Becsült, hozzávetőleges, kb. adat is
elfogadható)
szálloda típusa
6.1. apartmanszálloda
6.2. belvárosi szálloda
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

elővárosi szálloda
garniszálloda
gyógyszálloda
kastély/kúriaszálloda

éjszakák
száma

szálloda típusa

éjszakák
száma

konferenciaszálloda
szálloda (fel nem
sorolt)
6.9. szállodahajó
6.10. üdülőszálloda
6.11. wellness szálloda
6.12. egyéb:
6.7.
6.8.
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7. Mi volt az elmúlt öt évben a belföldi szállodai tartózkodással együtt járó

utazásának célja? (Kérem, a táblázatban karikázza be a megfelelő választ).
Válaszlehetőségek:
1=
soha

2=
előfordult
már
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.

3=
alkalmanként

4=
gyakran

5 = szinte
mindig

Sport, mozgás, testi erőnlét javítása
Egészségmegőrzés, wellness
Pihenés, kikapcsolódás
Gyógyulás, egészségügyi utókezelés
Kulturális ismeretszerzés, ismeretbővítés
Rendezvény, esemény látogatása
Szórakozás, bulizás
Hitélet, vallás, kegyhelylátogatás
Rokon, barát, ismerős látogatása
Üzletkötés, tárgyalás
Munkahelyi tréning
Konferencia
Kiállítás, vásár, partner-party
Teljesítményelismerő, ösztönző út
Egyéb cél:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

99 = nem tudja
eldönteni

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

8. Jellemzően milyen ellátást vett igénybe a belföldi szállodában? (Kérem, a

táblázatban karikázza be a megfelelő választ). Válaszlehetőségek:
1S = semmilyent

2R = csak
reggeli

3RE = reggeli és
ebéd

0 = nem vett részt szabadidős utazáson

1S

szabadidős úton
2R
3RE 4RV

4RV =
reggeli és
vacsora

5REV =
reggeli,
ebéd,
vacsora
0= nem vett részt hivatalos úton

hivatalos úton
5REV 0 1S 2R 3RE 4RV
5REV

0

9. Az alábbi tényezők mennyire befolyásolták az Ön belföldi szálloda-választási

döntését? (Kérem, a táblázatban karikázza be a megfelelő választ).
Válaszlehetőségek:
1 = Egyáltalán nem befolyásolta a
szálloda-választást
2 = Általában nem befolyásolta a
szálloda-választást
3 = Alkalmanként befolyásolta a
szálloda-választást
0 = nem vett részt szabadidős utazáson

4 = Többnyire befolyásolta a szállodaválasztást
5 = Teljes mértékben befolyásolta a
szálláshely-választást
99 = Nem tudja eldönteni
0= nem vett részt hivatalos úton
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szabadidős úton
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

9.8.
9.9.

9.10.

9.11.

9.12.
9.13.

9.14.

Földrajzi terület (pl.
régió) ahol a szálloda
található.
Telepítési hely (telek és
környéke), ahol a szálloda
fizikailag (pl. a
településen belül)
elhelyezkedik.
A szállodaépületnek van
kedvező kilátást biztosító
oldala.
A szállodaépületnek van
csendes oldala.
Parkolási lehetőség a
szálloda területén.
Tömegközlekedési eszköz
megállója a közelben.
A szálloda és a
településközpont közötti
távolság.
A szálloda környékének
biztonságossága.
A szálloda típusa (pl.
üdülő, wellness, gyógy,
stb. ld. 6. sz. kérdés.)
A motiváció, ami miatt
útra kelt (pl. pihenés,
sport, tárgyalás, stb. ld. 7.
sz. kérdés).
A szálloda és a
motivációval összefüggő
vezető vonzerő (pl.
vízpart, fürdő, stb.)
közötti távolság.
A szálloda hírneve.
A szálloda minőségét
szimbolizáló csillagok
száma.
Szolgáltatásterjedelem (az
igénybe vehető
szolgáltatások
mennyisége).

9.15. Szolgáltatási készség (az
igénybe vehető
szolgáltatások
hozzáférhetősége,
nyitvatartási idő).

hivatalos úton

1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0

1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0

1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0
1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0
1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0
1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0
1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0
1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0
1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0

1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0

1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0

1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0
1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0

1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0

1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0
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9.16. A termék (szoba,
szolgáltatáscsomag,
további szolgáltatások)
ára.
9.17. Szervezett társasági
(egyéni és/vagy családi)
programkínálat a
szállodában.
9.18. Kedvenc állat (pl. kutya,
macska) bevihető-e.

1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0

1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0

1 2 3 4 5 99 0 1 2 3 4 5 99 0

10. Egyéb, az Ön belföldi szálloda-választását befolyásoló lényeges

közlendő:…………………………………………………………………………
11. Véleménye és/vagy tapasztalatai szerint vannak-e előnyei, vagy hátrányai, ha

szállodalánchoz tartozó szállodában száll meg és, ha igen, melyek ezek?
(Nemleges válaszát kérem, aláhúzással jelölje.)
0. nem szállt meg szállodalánchoz tartozó szállodában,

1. nincsenek előnyei

2. nincsenek hátrányai,

99. nem tudja eldönteni

11.3. vannak előnyei, éspedig:
……………………………………………………………………………………..
11.4. vannak hátrányai, éspedig:
……………………………………………………………………………………
12. Véleménye és/vagy tapasztalatai szerint vannak-e előnyei, vagy hátrányai, ha

szállodalánchoz nem tartozó független szállodában száll meg és, ha igen,
melyek ezek? (Nemleges válaszát kérem, aláhúzással jelölje.)
0. nem szállt meg független szállodában,

1. nincsenek előnyei

2. nincsenek hátrányai,

99. nem tudja eldönteni

12.3. vannak előnyei, éspedig:
……………………………………………………………………………………….
12.4. vannak hátrányai, éspedig:
…………………………………………………………………………………….
13. Az Ön lakóhelye Magyarország melyik régiójában található? (Kérem, karikázza

be a megfelelő válasz sorszámát.)
(1) Közép-Magyarország

(2) Észak-Magyarország

(3) Észak-Alföld

(4) Dél-Alföld

(5) Dél-Dunántúl

(6) Közép-Dunántúl

(7) Nyugat-Dunántúl

Térkép forrása:
http://www.szallodacenter.hu/images/regio_terkep.png
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14. Válaszadó lakóhelye szerinti település. (Kérem, karikázza be a megfelelő válasz
sorszámát.)
(1.) 1000 lélekszámnál kisebb falu, (2.) község, (3.) egyéb város, (4.) megyei jogú
város, (5.) főváros
15. Válaszadó neme. (Kérem, karikázza be a megfelelő válasz sorszámát.)
(1.) Férfi

(2.) Nő

16. Válaszadó életkora. (Kérem, karikázza be a megfelelő válasz sorszámát.)
(1.) 18-24 éves, (2.) 25-34 éves, (3.) 35-44 éves, (4.) 45-59 éves, (5.) 60 éves v.
annál idősebb
17. Válaszadó családi állapota. (Kérem, karikázza be a megfelelő válasz sorszámát.)
(1.) szüleivel együtt él, (2.) független hajadon/nőtlen, (3.) párkapcsolatban él,
(4.) párkapcsolatban él gyerekkel, (5.) egyedül neveli gyermekét, (6.) özvegy
17/A. Önnel együtt élő gyermekek száma: ….
18. Válaszadó havi bruttó jövedelme. HUF (Kérem, karikázza be a megfelelő
válasz sorszámát.)
(1.) nincs önálló jövedelme,

(2.) 100.000 alatt,

(3.) 100.001 – 200.000,

(4.)

200.001 – 300.000
(5.) 300.001 – 400.000, (6.) 400.001 – 500.000, (7.) 500.000 felett
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3. melléklet Interjúkérdések
Interjúkérdések a hazai szállodaipar térbeli és időbeli fejlődésére irányuló PhD
kutatáshoz.
A kutatást végzi: Kátay Ákos adjunktus, KJF Gazdaságtudományi KK, Turizmus
Tanszék
Elektronikus válaszadás esetén a válaszhoz felhasznált sorok mennyisége a
szükséges mértékben növelhető.
1. Kérem, foglalja össze a szakmai pályafutását.
Válasz:
2. Véleménye szerint melyek azok az ismérvek, amelyek a legalkalmasabbak a
szállodának a többi szálláshelytől való megkülönböztetésére? Indoklással kiegészített
felsorolást szeretnék kérni.
Válasz:
3. Tiszta-, vagy vegyes profilú (rendeltetésű, típusú) szállodában érdemes-e
manapság gondolkodni? Miért? Kérem, nevezze is meg a kérdésre adott válaszának
legjobban megfelelő szállodatípust.
Válasz:
4. Véleménye szerint az előző kérdésre adott válaszában megnevezett szállodatípus
közép-, vagy hosszú távú keresletre számíthat? Miért?
Válasz:
5. Véleménye szerint mekkora a méretgazdaságos szálloda-nagyságrend a szobák
számában kifejezve? Kérem, nevezze meg azokat a tényezőket is, amelyek Ön
szerint befolyásolják ennek az adatnak az alakulását.
Válasz:
6. Érdemes-e a Hotelstars Union szerint minősített szállodának lenni? Ha igen miért,
he nem miért nem?
Válasz:
7. Véleménye szerint melyek egy szálloda általános sikertényezői? Indoklással
kiegészített felsorolást szeretnék kérni.
Válasz:
8. Véleménye szerint melyek a 3. számú kérédésre adott válaszában megnevezett
szállodatípus sajátos sikertényezői? Indoklással kiegészített felsorolást szeretnék
kérni. Kérem, hogy esetleges nemleges válaszát is szíveskedjék megindokolni.
Válasz:
9. Ismeretei szerint melyek az Ön által képviselt MSzÉSz-régió/a tevékenységében
érintett régió legsikeresebb szállodatípusai? Indoklással kiegészített felsorolást
szeretnék kérni.
Válasz:
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10. Véleménye szerint az Ön által képviselt MSzÉSz-régióban/a tevékenységében
érintett régióban a szállodaüzemeltetés mely területein van a legnagyobb szükség a
kreativitásra a versenyben maradáshoz és/vagy versenyelőny eléréséhez? Indoklással
kiegészített felsorolást szeretnék kérni.
Válasz:
11. Véleménye szerint melyek a szállodaüzemeltetés kifejezetten innovációigényes
területei? Indoklással kiegészített felsorolást szeretnék kérni.
Válasz:
12.1. Ismeretei szerint az Ön által képviselt MSzÉSz-régióban/a tevékenységében
érintett régióban a szállodaüzemeltetés mely területén/területein történt innováció a
XXI. században?
Válasz:
12.2. Véleménye szerint az Ön által képviselt MSzÉSz-régió/a tevékenységében
érintett régió sikerességének növelése érdekében a szállodaüzemeltetés mely
területén/területein lenne szükség további innovációra? Indoklással kiegészített
felsorolást szeretnék kérni.
Válasz:
Hálásan köszönöm a válaszokra szánt idejét!
Végezetül szeretném megkérdezni, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a nevét a
válaszaival összefüggésben a kutatási eredmények publikálásakor hivatkozásként
felhasználjam?
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4. melléklet Szállodák kapacitásainak kihasználtsága

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Szobakapacitás-kihasználtság (%)

Férőhelykapacitás-kihasználtság (%)

országos
69,6
64,8
63,1
65,9
63,1
60,1
64,5
59,1
61
55,4
48,2
45,6
45,4
46,5
45,4
47,2
47,7
47,5
45,5
46,7
46,6
45,1
43,7
46,4
48,1
47,9
50,1
48,5
43,1
44,6
45,9
47,7
49,7

országos
57,6
52,5
50,2
53
50,2
47,8
51,9
46,6
47,6
43,3
37,5
36,3
36,3
35,1
34,7
40,8
40,2
39,8
38,4
39,7
38,6
37,8
36,6
39
40,3
36,7
38,2
37,3
33,6
35,1
34,5
36
37,2

Budapest
78
67,7
66,6
72,9
66,6
63,2
69,4
66,9
73
70,1
55,5
53,6
51,5
56,3
55,1
58,1
58,1
56,6
55,9
57,4
55,7
53,2
51,5
59,3
63,6
59,1
61,2
58,7
49,6
52,3
56,5
59,4
62,1

Balaton
72,6
74,3
71,8
69
71,8
61,2
67,7
60,8
58,1
51,6
50,5
43,8
44,5
40,3
39,9
43,3
43,3
43,6
39,9
40,7
47
47,2
44,3
42,5
42,8
43,9
47,7
48,1
44,6
44
44,7
46
48,1

Budapest
66,1
54,6
51,8
58,2
51,8
48,9
55,1
52,8
56,8
53
43,2
41,8
41,8
40,4
40,2
47,7
47,2
46
44,8
47,5
45,8
43
39,6
46,1
49,5
45,6
45,8
44,6
38,5
41,1
42,3
45,9
47,1

Balaton
63,2
64,5
59,3
57,5
59,3
50,2
55,9
48,6
47,9
43
40,4
37,75
37,75
35,1
34
40,8
41,3
41,2
39,7
38,1
40,7
42,7
38,6
37,7
37,4
38,3
38,3
39,1
36,2
36,1
34,4
35,3
36,4

Forrás: KSH adatok szerint a szerző szerkesztése
A férőhelykapacitás-kihasználtság ’92-es és ’93-as hiányzó adatai helyett a ’91-es és ’94-es
évek számtani átlagával képzett adatok szerepelnek.
A Balaton 2006-os és 2007-es hiányzó férőhelykapacitás-adatai helyett a meglévő 2005-ös
és 2008-as évek számtani átlagával képzett adat szerepelnek
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5. melléklet A turizmus szektorban (szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás) működő
vállalkozások mérete
Létszámkategória
Időszak

Ismeretlen
és 0 fő

1999. év
2000. év
2001. év
2002. év
2003. év
2004. év
2005. év
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év

438
472
459
517
477
491
551
505

1-4 fő
25.179
26.591
27.410
28.564
27.992
27.651
26.971
26.220
26.747
27.112
27.300
26.853
26.476
25.520
22.715

5-9 fő

10-19 fő

20-49 fő

50-249 fő

250 fő
felett

2.649
1.051
386
139
23
2.737
1.096
444
137
21
2.729
1.082
416
149
20
2.754
1.152
422
138
18
3.000
1.180
493
131
17
3.165
1.289
480
142
18
3.212
1.331
515
138
19
3.217
1.356
522
161
16
3.115
1.303
537
158
17
3.123
1.345
592
182
18
2.903
1.324
485
165
16
3.321
1.498
504
160
16
3.348
1.510
503
161
19
3.150
1.448
524
168
17
3.037
1.407
528
168
14
Forrás: KSH adatok szerint saját szerkesztés

6. melléklet Négy és ötcsillagos szállodák átlagos szobaára (ADR) és a
szobaértékesítés hatékonysági mutatója (RevpAR) 2008-2013 (Ft)

4*
2008
2009
2010
2011
2012
2013

RevpAR
5*
8.556
7.462
7.227
7.618
7.938
8.959

ADR
4*

5*

20.884
15.661
34.130
16.666
15.397
31.034
17.669
14.466
29.402
19.630
14.277
30.994
21.302
14.455
32.606
20.312
15.131
31.702
Forrás: KSH adatok szerint a szerző szerkesztése
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7. melléklet A nemzetközi turistaérkezések száma (millió)

Forrás: World Tourism Barometer Vol. 11. january 2013.

8. melléklet A természetes gyógytényezők definíciói
 Gyógyhely az olyan település, vagy településrész, amely elismert természetes
gyógytényezővel – például gyógyvíz, éghajlat – rendelkezik, biztosítottak az
igénybevétel gyógyintézményi – például gyógyfürdő, vagy gyógyszálló –
feltételei és a környezeti feltételek – levegő tisztasága, zajszint, zöldterületek
– biztosítják a gyógyítás zavartalanságát és a kezelt személyek nyugalmát
(74/1999. EüM. r. 2§. [2]).
 Gyógybarlang a megfelelően kialakított és berendezett természetes
barlangképződmény vagy más földalatti térség (bánya, táró), melynek
bizonyítottan gyógyító hatású különleges légköri viszonyai kerülnek
felhasználásra egyes betegségek kezelésére. A létesítményhez funkcionálisan
kapcsolódnia kell a kezelést igénybe vevők elszállásolására alkalmas felszíni
épületnek (74/1999. EüM. r. 1. melléklet I. [9]).
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 Természetes gyógyiszap az olyan természetes iszap, amelynek ismert az
összetétele, nem tartalmaz az emberi egészségre ártalmas anyagot és eredeti
összetételében tudományosan elismert gyógyhatással rendelkezik (74/1999.
EüM. r. 3. melléklet [2]).
 Gyógygáz a talajból nyert, ismert és közel állandó összetételű, egészségre
ártalmas anyagot nem tartalmazó, eredeti összetételében tudományosan
elismert gyógyhatással rendelkező gáz (74/1999. EüM. r. 4. melléklet [1]).

9. melléklet Négycsillagos szállodák szobakapacitás-kihasználtsága vs. 3 csillagos és
összes szálloda azonos adata 2008-2013 (%)
Időszak
2008
2009
2010
2011
2012
2013

4*
54,6
48,5
50
53,4
54,9
59,2

3*
44,6
38,7
39
39,4
40,5
50,5

Összes szálloda
48,5
43,1
44,6
45,9
47,7
49,7

Forrás: KSH adatok szerint a szerző szerkesztése

10. melléklet Szállodai szoba átlagára Magyarország és a tervezési-statisztikai régiók
szállodáiban 2008-2013 (Ft)

Ország összesen
Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

2008
14.935
18.979
12.898
11.682
11.047
13.296
9.940
10.026

2009
14.913
18.083
13.948
12.637
11.494
13.614
10.496
10.674

2010
14.231
17.072
13.547
11.391
11.468
14.053
10.082
11.618

2011
14.235
17.085
13.740
11.377
11.288
13.056
10.010
11.893

2012
14.630
17.056
13.900
12.294
11.733
13.931
10.695
12.478

2013
15.124
17.715
13.948
12.836
12.247
13.946
10.817
12.663

Forrás: KSH adatok szerint a szerző szerkesztése
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11. melléklet Szállodák kapacitás-kihasználtsága a NUTS2 régiókban 2008-2013 (%)
Közép- Közép- Nyugat- DélÉszakIdőÉszak- DélMagyar- Dunán- Dunán- Dunán- Magyarszak
Alföld Alföld
ország
túl
túl
túl
ország
2008
56,9
40,2
49,9
37,8
36,9
44,8 38,7
2009
48,2
35,7
46,8
34,3
32,3
40,3 36,3
Szoba2010
50,6
36,3
49
34,9
32,6
40,4 33,2
kapacitáskihasznált- 2011
54,2
36,7
49,8
31,8
36,3
38,1 36,7
ság (%)
2012
56,9
38,3
50,6
33,9
37,2
39,9 36,7
2013
59,4
40,8
51,3
36,8
41,5
40,3 37,1
2008
42,9
30,9
40,5
29,7
29,3
36,1 27,8
37,2
28,3
37,2
27,2
26,6
32,7 26,1
Férőhely- 2009
39,4
30,1
38,5
27,7
27,8
33,1
24
kapacitás- 2010
kihasznált- 2011
40,3
28,4
38,4
24,5
27,5
29,7 26,2
ság (%)
2012
43,4
29
38,1
26
29
30,8
26
2013
44,7
30
38,3
28,6
32
31,2 27,1
Mutatók

Forrás: KSH adatok szerint a szerző szerkesztése
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