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Köszönetnyilvánítás 

     Egy disszertáció megírása nagyon sok időt, energiát, tanulást, sok éves kutatómunkát, és 

sokévnyi szakmai tapasztalatot igényel. A szakmai háttértudás, a több évtizedes turizmusban és 

a turizmus oktatásában eltöltött gyakorlat, elengedhetetlen egy különlegesen összetett téma fel-

dolgozásához, de néha gátja, korlátja is lehet az új gondolatok megszületésének. A korábbi 

sztereotípiáktól, meggyőződésektől való részbeni távolodás, csak komoly kutatómunkával és 

mások véleményének, iránymutatásának meghallgatásával és befogadásával lehetséges. Min-

denekelőtt szeretném megköszönni témavezetőm, Prof. Dr. Rechnitzer János DSc. egyetemi 

tanár, doktori iskolavezető tanácsait, támogatását, türelmét, bizalmát és belém vetett hitét, me-

lyek nélkül ez a disszertáció nem készülhetett volna el. Külön köszönöm a doktori iskola vala-

mennyi oktatójának, hogy segítségükkel rengeteg új ismeretanyagot, tudományos szemléletmó-

dot szerezhettem, amelyek szintén szükségesek voltak a kutatási folyamat végig viteléhez, a 

disszertáció megírásához. Szeretném megköszönni Dr. Niklai Ákosnak, a Magyar Szállodák és 

Éttermek Szövetsége korábbi többszörös elnökének, a HOTREC vezető tisztségviselőjének, 

egykori szállodai témában írt szakdolgozati konzulensemnek a segítségét és hasznos tanácsait. 

Hálával tarozom Dr. Nemes Andreának, a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi turisztikai 

főosztályvezetőjének, egyetemi docensnek, a dolgozat elkészítéséhez nyújtott támogatásáért, 

értékes tanácsaiért. Szeretném megköszönni néhány turisztikai szakmai szervezet, vezető tiszt-

ségviselőjének, többek közt, Dr. Csizmadia Lászlónak, egykori tanáromnak és kollégámnak, a 

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége korábbi elnökének, Bálint Zoltánnak, a Magyar-

országi Idegenvezetők Szövetsége korábbi elnökének, Semsei Sándornak a Magyar TDM Szö-

vetség elnökének, hogy értékes tapasztalataikat megosztották velem, segítve munkámat. Sze-

retném továbbá megköszönni számos más turisztikai szakmai szervezet tisztségviselőjének, 

szállodavezetőknek, szállodatulajdonosoknak, TDM szervezetek munkatársainak, polgármes-

tereknek, turizmusfejlesztéssel, területfejlesztéssel foglakozó szakértőknek, turisztikai szakem-

bereknek, hogy a szakmai mélyinterjúk során készséggel rendelkezésemre álltak, és értékes 

válaszaikkal segítették kutatásaimat.  Külön köszönet illeti a külföldi és hazai könyvtárak dol-

gozóit, a KSH, ezen belül kiemelten a KSH Komplex Szolgáltatások Osztályának munkatársait, 

Dr. Lőre Vendel egyetemi docens statisztikai elemzésekkel kapcsolatos tanácsait, a külföldi és 

hazai egyetemek turizmussal foglalkozó oktatóit, akik szintén sok segítséget nyújtottak a disz-

szertáció elkészítése során. Végül, de nem utolsó sorban, köszönöm családom és munkatársaim 

segítő támogatását, türelmét, amely nélkül szintén nem készülhetett volna el a disszertáció. 

 



 11 

1. Bevezetés 

     A disszertáció a turizmus rendszerének egyik alapelemét, a szálláshelyeken belül a szállo-

daipart, annak fejlődését és a turisztikai fogadóterület kapcsolatát, összefüggésrendszerét vizs-

gálja. Alapvetően a címében is szereplő szállodaipar helyzetét elemzi, de számos esetben a ke-

reskedelmi szálláshelyekről, vagy általánosságban a szálláshelyekről is említést tesz. Ennek 

többféle oka van, és szakmai szempontból is indokolt. A szakirodalom és a fellelhető statiszti-

kák is alátámasztják, hogy a szállodaipart nem mindig lehet és célszerű kiemelni az egész szál-

láshely szolgáltatást nyújtó ágazatból, és környezetéből. A nemzetközi szakirodalom jelentős 

része gyűjtőkategóriaként a szálláshelyekről szól, annak fontos részeként tárgyalja a szálloda-

ipar helyzetét, tehát nem önálló szállodaipari elemzés, viszont ezek figyelmen kívül hagyása 

jelentősen csökkenthetné a szakirodalom feldolgozás lehetőségét és értékét. Az angol nyelvű 

szakirodalom gyakran az „accommodation”, vagy a „lodging” átfogó kifejezések részeként tár-

gyalja a szállodákat, és a „hospitality sector” vagy a „hospitality industry” részeként szerepel a 

„hotel industry”, mint a szállodaipar.   

A világ egyik legnagyobb turisztikai szervezetének a neve (American Hotel & Lodging 

Association), jól tükrözi például az amerikai szemléletet. A szálláshelyek és ezen belül a szál-

lodák típusai, jellegük, méretük, minőségük és még az épületek építészeti adottságai is megha-

tározóak lehetnek az adott terület és környezetének fejlődéséhez való hozzájárulásban.       

     A szállásadással foglakozó nagyobb vállalatok alapvetően három fő funkciót látnak el Reece 

(2010, 138) szerint. Az első az ingatlan és a szálloda vagy akár a szállodalánc tulajdonjoga, a 

második az üzemeltetés biztosítása, menedzsmentje, míg a harmadik a franchise rendszer to-

vábbadása.  Manapság már valóban egyre inkább szétválik a tulajdonjog és az üzemeltetői jog, 

nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt, amely jelentősen befolyásolja a fejlesztéseket a 

szállodaipari és egyéb szálláshelyi beruházásokat, áttételesen természetesen a turisztikai foga-

dóterület fejlődését is. Az utóbbi évtizedek tendenciája, hogy a szállodaipari fejlesztéseket ál-

talában már nem közvetlenül a szállodavállalatok végzik, hanem ingatlanfejlesztő cégek (Real 

Estate Investment Trusts), tehát a szállodaipar, a befektetések és az új szállodai beruházások 

kapcsán szoros kapcsolatban van az ingatlanos szakmával. Ami a logisztikában a „make or 

buy”, tehát gyártsunk vagy vásároljunk típusú döntést jelent, (Prezenszky 2009) az az ingatla-

nos szakmában a „buy or build”, tehát „vásároljunk vagy építsünk” típusú, a szállodaipari be-

fektetések, mint speciális ingatlanok esetén már a „buy, hold or sell” tehát „vásároljunk, meg-

tartsunk, vagy eladjunk” típusú döntést igényel (Roginsky 2012).  A vásárlás leggyakrabban 

egy már létező, esetleg éppen épülő, ingatlanba, szállodába történő befektetést, tehát tulajdonosi 
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részarány szerzést jelent, míg az építés új beruházást, tehát a terület fejlődéséhez való további 

hozzájárulást is jelenti egyben. A szállodavásárlás legalább szinten tartást, a korábbi állapotok 

fenntartását, de általában valamilyen fejlesztést is jelent. 

A szálloda, mint ingatlan megtartása is jelenthet fejlesztést a tulajdonosok részéről, ha hosszú 

távon és alapvetően szállodaüzemeltetésben gondolkodnak, a profitszerzésre való törekvést a 

főtevékenység által látják biztosíthatónak és nem az ingatlanok későbbi felértékelődésére spe-

kulálnak. 

     Egy teljesen új szállodai beruházás viszont mindenképpen többet jelent a terület vagy tele-

pülésfejlesztés szempontjából.  

„ Minden szálloda nyereséges vállalkozás hosszú távon, de ha nem épül meg, a turistának to-

vább kell mennie” (Bodnár 2005, 45). Ebből következően máshová megy, esetenként más 

desztinációt választ, és a turizmus területfejlesztő hatásai az adott térségben így nem érvénye-

sülhetnek.  

     A turizmus demokratizálódásával, azzal a folyamattal, hogy egyre többen vehetnek már részt 

a turizmusban, az a korábbiakkal ellentétben már nem csak egy szűk réteg kiváltsága, a szállás-

helyek is folyamatos mennyiségi és minőségi fejlődésen mennek keresztül.   

Az évtizedek óta folyamatosan növekvő diszkrecionális jövedelmek egyre szélesebb rétegek 

számára teszik lehetővé a turizmusban való részvételt, az egyre jobb és magasabb színvonalú 

szállodák igénybevételét, az ilyen létesítmények fejlesztését, és az adott turisztikai fogadóterü-

let fejlődését is.  

     A turizmusfejlesztés általában a turizmus kínálati elemeinek fejlesztésére irányul, a turizmus 

egyre bonyolultabbá váló komplex rendszerén belül. Leggyakrabban a vonzerőfejlesztés, az 

infrastruktúrafejlesztés, a turisztikai termékfejlesztés a prioritás, annak érdekében, hogy egy 

turisztikai desztináció folyamatosan fejlődhessen.  

     A turizmusfejlesztés témakörét, célját sokféle módon le lehet írni, meg lehet határozni.  

A 2016. december végén hatályba lépett, a turisztikai térségek fejlesztésének állami  

feladatairól szóló CLVI. törvény, a meghatározáson belül ki is emeli a szálláshelyek jelentő-

ségét, hangsúlyozva fontosságát:  

„turisztikai fejlesztés: minden olyan beavatkozás, amely az egyes turisztikai kínálati elemek 

kapacitásainak (különösen: szálláshely, vendéglátás, egyéb turisztikai szolgáltatások, turiszti-

kai vonzerővel bíró rendezvények, attrakciók, a turisztikai látogatóforgalmat és tartózkodást 

támogató infrastruktúra) bővítését vagy minőségének javítását, piacra jutásának elősegítését 

közvetlenül célozza, vagy ahhoz közvetetten hozzájárulhat;” (2016. CLVI. törvény, 2. § 3.)        
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2. A kutatás hipotézisei  

 

     A szállodaipar, napjainkra már hatalmas iparággá nőtte ki magát a világon, és már nélkülöz-

hetetlen részévé vált a társadalmi, gazdasági életnek egyaránt. 

A disszertáció legfőbb célja, hogy a terjedelmi korlátok adta lehetőségeken belül, bemutassa a 

turizmusfejlesztésen belül a szállodaipari fejlesztések szerepét és jelentőségét, ennek magyar-

országi területi vonatkozásait. A nemzetközi példák kapcsán a kutatás elméleti hátterének  

megvilágítása, a magyarországi szállodaipar vizsgálatával a fejlődés területi összefüggéseinek  

feltárása volt a cél. A kutatás elsősorban a 2007-2016 közötti tízéves időszak szállodafejleszté-

seinek vizsgálatára fókuszált, és az ez idő alatt tapasztalható fontosabb változások bemutatását 

is célul tűzte.   

 

A dolgozat három fő részre tagolódik. 

     A bevezető fejezetek (1-3. fejezet) utáni első részben (4-7. fejezetek) a kutatás elméleti hát-

tereként szolgáló nemzetközi és hazai szakirodalmi feldolgozásban, felvázoltam a szállodaipar 

jelentőségét, a turisztikai desztinációk versenyképességének kérdését, amelyben a szállodaipar 

fejlettsége is fontos tényező. A szállodai befektetések, a szállodák térbeli elhelyezkedése, a 

szállodák telephelyválasztása is döntő módon meghatározzák a szállodaipar területfejlesztési 

szemléletű turizmusfejlesztését.  

     A második és a harmadik részben (8-9. fejezetek) a magyar szállodaipar fejlődésének érté-

kelése, a szállodafejlesztések vizsgálata található. A magyarországi szállodaiparra vonatkozó 

kutatás tartalmazza egyrészt a szekunder adatokon alapuló kutatásokat, külön kiemelt jelentő-

séggel, a kistérségi/járási területi szintű részletes kutatást, és a szakmai mélyinterjúk során szer-

zett, feltáró, magyarázó és sok esetben megerősítő jellegű megállapításokat, amelyek az adott 

kérdéskör elemzésénél kerültek feltüntetésre. 

  

     A témával kapcsolatos kutatásaim során a következő hipotéziseket (H1-H2-H3-H4-H5)  

fogalmaztam meg és vizsgáltam:  

 

     H1: A szállodaipar fejlődése, a szállodák és szálláshelyek fejlesztése jelentősen hozzájárul 

az adott település, térség általános gazdasági fejlődéséhez, a turisztikai fogadóképesség és a 

vonzerőkben rejlő lehetőségek növeléséhez. 

 



 14 

     H2: A szálláshelyek fejlesztésének különösen a kevésbé fejlett térségekben nagyobb jelen-

tősége van, mint a már fejlett turisztikai termékekkel, nemzetközi vonzerővel rendelkező tele-

pülések, turisztikai desztinációk esetében, és fejlesztések hatásai a fejletlenebb térségekben  

jobban érvényesülnek. 

 

     H3: Magyarországon kistérségi / járási területi szinten a vizsgált időszak (2007-2016) alatt, 

nem történt jelentős átrendeződés szállodaipari tekintetben. A szállodafejlesztések nem változ-

tatták meg alapvetően a szállodaipar területi koncentrációját, és a térségek egymáshoz viszo-

nyított jelentőségét, sorrendjét.  

 

     H4: Magyarországon a kistérségi / járási területi szintű gazdasági fejlettség összefügg a  

szállodaipar relatív fejlettségével. Magasabb szintű gazdasági fejlettség magasabb szálloda-

ipari kapacitásokkal, vendégszámokkal és bevételekkel jár együtt. 

 

     H5: Magyarországon a kistérségi / járási területi szintű területegységek tekintetében a főbb 

szállodákra vonatkozó szálláshelyi mutatók egyenetlenül növekedtek az egyes térségek között. 

Ezek a mutatószám változások (kapacitásbővülés, vendégszámok és vendégéjszaka számok nö-

vekedése, illetve a kapacitás kihasználtsági és REVPAR1 mutatók javulása) elsősorban a szál-

lodaipari szempontból kedvezőbb adottságú térségekre koncentrálódtak, és a gazdaságilag fej-

lettebb területek fejlődéséhez járultak hozzá. 

 

     Az első két hipotézist (H1–H2) a témával kapcsolatos nemzetközi és hazai tudományos szak-

irodalom alapos feldolgozásával, szekunder adatbázisokból származó statisztikai adatok rész-

letes áttanulmányozásával, azok elemzésével, valamint szakmai mélyinterjúk készítésével és 

azok értékelésével, a vélemények összevetésével, az eltérő vélemények összehasonlításával 

vizsgáltam, és vontam le a következtetéseket. 

     A további hipotéziseket (H3–H4–H5) a magyarországi szállodaipar területi fejlődésének ér-

tékelésével vizsgáltam. A hipotézisek tesztelését főként a kistérségi / járási területi szintű elem-

zések kapcsán, a legfontosabb szállodai szakmai mutatószámok és a térségek gazdasági és tár-

sadalmi fejlettségére utaló abszolút és relatív mutatók empirikus elemzésével végeztem.  

 

 

                                                 
1 REVPAR (Revenue per Available Room) mutató: egy kiadható szobára jutó szobaár bevétel 
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3. Módszertan 
 

     A disszertáció témájának kiválasztását a több mint két évtizedes szállodaiparban eltöltött, 

gyakorlatban megszerzett tapasztalat alapozta meg. Később a turizmus oktatásába és kutatásába 

is bekapcsolódva, számos olyan további területet sikerült megismerni, amely ösztönzőleg ha-

tott, a turizmus, a szállodaipar, a turizmusfejlesztés összefüggéseinek feltárása irányába.    

      

     A kutatás megtervezésekor figyelembe vettem a nemzetközi szakirodalom, turizmus kutatá-

sára (Smith 1990); (Pearce – Butler 1993); (Ritchie – Goeldner 1994); (Finn – Elliott-White – 

Walton 2000); (Dewhurst 2006); (Veal 2011); a turizmuson belül a szállodaipar speciális kuta-

tásaira (Cunningham 1991); (Hiemstra 1994); (Rushmore-O’Neill 2012); a társadalomtudomá-

nyi kutatásokra (Babbie 2001) és a marketingkutatásokra (Parasuraman – Grewal – Krishnan 

2007); (Malhotra – Simon, 2009); vonatkozó módszertani ajánlásait, legfontosabb követendő 

iránymutatásait. 

   

     A kutatásmódszertanra, a turizmus kutatására és hatásainak értékelésére vonatkozó hazai 

szakirodalomban megjelent műveket, ajánlásokat, módszereket (Majoros 2004, 2011); (Jandala 

1992); (Michalkó 2002, 2007, 2009, 2011, 2012); (Aubert és társai, 2007, 2011); (Fehér –Kó-

ródi 2008); (Dávid – Tóth 2012); (Dávid – Jancsik – Rátz, 2007); (Puczkó – Rátz 2005); (Len-

gyel 2004); figyelembe véve, számos korábban is alkalmazott hazai kutatási módszert alapul 

vettem és kibővítettem, elsősorban a térségi szintű szállodaipari elemzéseknél.  

 

     A szakirodalom kutatása és feldolgozása során, több mint ötszáz könyvet, könyvfejezetet, 

tudományos publikációt és szakmai cikket tanulmányoztam át, amely a témához kapcsolódott 

valamilyen formában, de ennek csak egy részét használtam fel hivatkozott formában, ezek sze-

repelnek az irodalomjegyzékben.  A turizmus legfontosabb nemzetközi szakmai folyóiratai kö-

zül az Annals of Tourism Research, a Current Issues in Tourism, az International Journal of 

Hospitality Management, a Journal of Hospitality & Tourism Research, a Journal of Sustainable 

Tourism, a Journal of Travel Research, a Tourism Economics, és a Tourism Management fo-

lyóiratokban megjelent tudományos cikkekből szerepelnek hivatkozások, de ezeken kívül a 

könyvtárakban fellelhető más folyóiratok, utolsó tíz évfolyamát is átnéztem a kutatás során.  

     A hazai szakmai folyóiratok közül a Turizmus Panoráma, a Turizmus Trend, majd ezek lap-

utódjai, a Turizmus.com, a Turizmus & Vendég, a korábbi színvonalas szakmai folyóiratok, a 

GSZT (Gasztronómia-Szálloda-Turisztika), a TTG (Travel Trade Gazette) Hungary, valamint 
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a Turizmus Bulletin tudományos folyóirat egyes számaiban a szállodaiparral foglalkozó cikke-

ket is tanulmányoztam, ezek is segítségemre voltak a témakör kutatásában. 

A nemzetközi szállodaiparra vonatkozó elemzéseknél felhasználtam az ENSZ Turisztikai Vi-

lágszervezetének (UNWTO, United Nations World Tourism Organization) a WTTC, 

OECD, Eurostat, a HOTREC, az STR Global Data, a Hotelsmag, és a bostoni Cornell Egyetem 

egyes elemzéseit. 

     A tudományos szintű publikációk áttanulmányozásához a nyomtatott szakirodalom mellett 

az EBSCO, az Emerald, a Web of Science adatbázisai is a segítségemre voltak.   

A magyarországi elemzések a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyilvános adatbázisaiból 

származó térítésmentes és KSH Komplex Szolgáltatások Osztálya által biztosított, térítésköte-

les adatainak felhasználásával készültek.  

A magyarországi szállodás szakmai anyagok a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége által 

készített jelentések, trendriportok és a Magyar Turizmus Zrt. / Magyar Turisztikai Ügynökség 

szakmai anyagainak egy része szintén tartalmaztak információkat, amelyek hivatkozva megje-

lentek a dolgozatban, míg mások áttanulmányozása is segítséget jelentett. A dolgozatban fel-

használtam a témakör kutatásával kapcsolatban korábban megjelent néhány publikációmat,  

néhány helyen változtatás nélkül, míg máshol a szükséges módosításokkal kiegészítve.      

     Elemeztem a szállodaipar hatását egy adott kistérség fejlettségére, gazdasági és társadalmi 

értelemben egyaránt. A KSH által biztosított legrészletesebb kistérségi adatok, (turisztikai, szál-

lodai mutatószámok, gazdasági, társadalmi mutatók), amelyek közötti összefüggéseket SPSS 

kutatással és adatelemzéssel vizsgáltam, és mutattam ki. Az SPSS kutatás és adatelemezés kap-

csán 2007-től kezdődően 2016-ig, tíz teljes naptári évet értékeltem.  

Eredetileg 2003-tól terveztem az adatok értékelését, de a KSH 2003 és 2006 között még keve-

sebb, és másfajta adatokat publikált, ezért az egymás után követő évek összehasonlítása az ada-

tok fajtáinak különbözősége miatt nem volt megvalósítható. A 2007-es kistérségi adatbázis sem 

tartalmazott még annyi féle adatot, mint 2008-tól, de a meglévők már alkalmasak voltak több 

adatsor összehasonlítására, az elemzésbe történő bevonására.  

     A részletes elemzések egy része ezért tíz évet tudott átölelni (2007-2016 között), míg más 

része kilenc teljes naptári évet (2008-2016) dolgozott fel.   

Időközben a kistérségek száma is többször változott Magyarországon, így az is számos nehéz-

séget jelentett, hogy a változásokat az adatok bevitelében és feldolgozásában is követni lehes-

sen, és a változások csak elhanyagolható mértékben torzítsák majd a kapott eredményeket. 

     A kistérségi szintű területi kutatás számos objektív akadályba ütközött a 2013-as évtől.  
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2013. január elsején megalakultak a járások, és ettől az évtől kezdően a társadalmi - gazdasági 

jellegű adatok csak járási szinten voltak elérhetők, míg a turisztikai adatok még mindig kistér-

ségi bontásban. Mivel a 2013-ban megalakult járások nem mindenhol egyeztek meg a korábbi 

kistérségek területével (2. melléklet) és lakosságszámával, így a továbbiakban az egyéb adatok 

sem fedték egymást. Szükség volt tehát a kutatás folytatásához az adatok összehasonlíthatóvá 

tételére, az adatok ugyanolyan területi szintre való átszámításával. 

A KSH Komplex Szolgáltatások Osztálya, térítésköteles szolgáltatásként, a területi számjel 

rendszer (TSZJ) legutolsó, érvényben levő kistérségi beosztásnak megfelelően, a településkó-

dok szerint újragyűjtötte és a korábbi kistérségi szintnek megfelelő területi szintre számította 

és csoportosította át a 2013-2016 közötti évekre rendelkezésre álló, járási szintű gazdasági-

társadalmi mutatószámokat.   

Ezáltal lehetővé vált a korábbi 2007-2012-es kistérségi adatok és a 2013-2016 közötti járási 

adatok összehasonlíthatósága, az összesített 2007-2016 közötti, 10 évet átívelő elemzésben. A 

kistérségi szinten kezdődött kutatás tehát már járási szinten folytatódott, ami a fent említett 

technikai segítséggel volt folyamatában is megvalósítható.   

     A turizmusban, a szállodákra vonatkozóan is voltak jogszabályváltozások, megjelent pél-

dául a 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet a „szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásá-

nak részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről”, vala-

mint a Magyarországon és Európa számos országában bevezetett Hotelstars Union szállodai 

minősítő rendszer, amelyek szintén befolyásolták a szállodaipart, a szállodák minőségi kategó-

riáit. Mivel a Hotelstars Union rendszer használata nem vált kötelezővé, és a szállodák jelentős 

része nem is minősíttette magát, ezért a 2012-es évtől kezdődően a KSH statisztikáiban is meg-

jelent egy új szállodai kategória: a nem minősített, „kategória nélküli” szállodák sokasága. A 

2012-es évben több, mit tíz százalék volt a nem minősített szállodák aránya, amely a szállodai 

kategóriák alakulásának pontos követését már sajnos nem teszi lehetővé a későbbi években.  

A 2007-es év rekordévnek számított az addigi magyarországi turizmusban, és ez volt az utolsó 

teljes naptári év, amelyet a gazdasági válság még nem érintett, így a turisztikai elemzések kiin-

duló évének ez a legmegfelelőbb, egy középtávú értékelés során. A 2011-es év, a turizmus 

szempontjából már a válság utáni, de legalábbis a válságból való kilábalás éve, több tekintetben 

már elfogadható eredményekkel.  

Így végső soron a 2007-2016 közötti tízéves időintervallum a gazdasági körülmények alakulá-

sának hatására egy olyan elemzésre ideális, átfogó időszaknak tekinthető, amelyben van egy 

válság előtti rekordév, a válság évei, a válság utáni évek, majd folyamatosan egyre jobb ered-

ményeket mutató évek.    



 18 

     A dolgozatban nemzetközi és hazai szinten is természetesen találhatók korábbi évek adatai 

és azok elemzései is, de a részletes empirikus kutatás döntő része erről a tízéves időszakról szól.   

Az empirikus kutatás fontos része volt a szekunder adatokon (KSH) alapuló, SPSS statisztikai 

elemzés, amely a kistérségre vonatkozó szállodaipari mutatószámok és a kistérség gazdasági és 

társadalmi fejlettségére vonatkozó adatok feldolgozása és elemezésbe vonása kapcsán valósult 

meg. Az SPSS kutatás magyar nyelvű szakirodalma (Sajtos – Mitev 2007) és (Székelyi – Barna 

2005) mellett, a területi kutatások (Molnár 2015) alkalmazási technikáit is figyelembe vettem. 

 

     A primer kutatási technikák közül a szakmai mélyinterjút alkalmaztam, mert a téma annyira 

speciális, és több területet is átölelő kérdéseket vet fel, hogy igazán csak a hozzáértő szakem-

berek megalapozott véleménye lehet releváns és tudományosan is értékelhető. 

Alapvetően strukturált interjúkat készítettem, ami kvantitatív összehasonlításra is lehetőséget 

adott, de a legtöbb interjúnál, személyre szabott kérdéseket is feltettem, ami a kvalitatív elem-

zést is lehetővé tette.   

 

A kutatómunka során, több mint négy év alatt, 42 szakmai mélyinterjút készítettem, a témában 

jártas és valamilyen formában érintett szakemberekkel, szakértőkkel. 

A mélyinterjúk alanyai között voltak többek között szállodatulajdonosok, szállodavezetők, tu-

risztikai szakmai szövetségek vezető tisztségviselői (MSZÉSZ, TDM, MISZ), turisztikai szem-

pontból jelentős városok polgármesterei, turizmusfejlesztéssel, területfejlesztéssel foglalkozó 

szakemberek, a turizmus irányításának vezetői, a turizmus felsőoktatásában is részt vevő, a té-

mával kapcsolatos valamely részterület oktatásával foglalkozó kutatók.  

 

 

      Az interjúalanyok között a „közös nevező” az volt, hogy valamennyien dolgoztak vagy je-

lenleg is dolgoznak a turizmusnak a szállodaiparral, turizmusfejlesztéssel kapcsolatos valamely 

területén, sokan közülük több évtizedes szakmai gyakorlati tapasztalattal, komoly rálátással, 

vezetői, döntéshozói jártassággal is rendelkeznek.   
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Az interjúalanyok a következő négy csoportba sorolhatók (1. táblázat), bár többen is voltak 

közöttük, akik a szakmai pályafutásuk alapján két vagy három csoportba is kerülhettek volna.  

1. táblázat: 

A szakmai mélyinterjúk alanyainak személyi összetétele2 

A magyarországi turizmus irányításának képviselői  5 fő 

Turisztikai szakmai szövetségek vezetői, képviselői 11 fő  

Szállodavezetők, szálloda tulajdonosok 18 fő 

Turisztikai szakértők, turizmus kutatók  8 fő 

Összesen: 42 fő 

Forrás: saját kutatás 

 

     A szakmai mélyinterjúk állandó kérdéseinek (1. melléklet) összeállítását a kérdések végle-

gesítése előtt, több próba mélyinterjú készítéssel teszteltem, a megkérdezettek módosításra vo-

natkozó tanácsait figyelembe vettem az állandó, mindenkinek feltett kérdések megfogalmazása 

során. Az állandó kérdésekre az összehasonlíthatóság, a szakmai vélemények különbözőségei-

nek és hasonlóságainak feltárása miatt volt szükség. A szakértők kiválasztásnál figyelembe vet-

tem, hogy a téma több területet is átfed, így minden fontos részterületről próbáltam szakembe-

reket felkérni, bevonni a kutatásba a mélyinterjúk készítésével, hogy minél átfogóbb eredmé-

nyek születhessenek. Az állandó kérdéseken kívül, a legtöbb esetben „személyre szabott”, az 

interjúalany szakterületével, szakmai tapasztalataival kapcsolatos kérdéseket is feltettem. Az 

ilyen kérdésekre kapott válaszokból rendkívül sok értékes szakmai információ, vélemény fel-

színre került, különösen olyan esetekben, amelyek csak kevesek által ismert részterületen, spe-

ciális szakismereteket igényeltek. A mélyinterjúk alanyai, szinte kivétel nélkül, készségesen a 

rendelkezésemre álltak, a legtöbben viszont kérték az interjúk során elhangzott véleményük 

anonimitásának biztosítását. Az anonimitás garantálása hasznosnak bizonyult, számos olyan 

határozott és néha talán „sarkos” vélemény is felszínre került, amelyet névvel, beazonosítható-

sággal együtt, nem mindenki vállalt és engedélyezett volna megjeleníteni. A mélyinterjúk álta-

lam megfogalmazott összesített tapasztalatai egyrészt az adott kérdéseket érintő, azokat tár-

gyaló egyes részeknél, másrészt az összegzésben és a hipotézisek értékelésénél kerültek feltün-

tetésre. Néhány szó szerinti, jellemző idézetet is megjelenítettem, a kutatás kezdetekor és a 

vizsgált időszak (2007-2016) nagyobb része alatt még érvényben levő, korábbi Nemzeti Turiz-

musfejlesztési Stratégia (2005-2013) mintáját követve, az érintett részekhez történő beillesztés-

sel, az interjúalany anonimitását biztosítva. 

                                                 
2 Megjegyzés: a mélyinterjúk alanyainak személyi összetételére vonatkozó csoportosítás az interjú készítésekor 

éppen betöltött pozíció, munkahely alapján készült  
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4. A kutatás elméleti háttere 
 

4.1  A szállodaipar jelentősége világviszonylatban 

 

     A szállodaipart és a szálláshelyeket a turizmus rendszerén belül a kínálati elemek közé, a 

tárgyi feltételekhez soroljuk, amely alapvetően a szállásadás funkciót biztosítja a vendégek szá-

mára, de a különböző szállodatípusok kialakulásával már számos más egyéb kiegészítő és járu-

lékos funkciót is nyújthatnak.  A konferencia, a gyógy- és a wellness, a casino és egyéb típusú 

szállodák bevételeinek jelentős része már nem az alapszolgáltatásból a szállásadásból származó 

szállásdíj bevételből vagy a vendéglátóhelyek étel és ital bevételeiből származik. 

A szállodák szoros kapcsolatban vannak a kínálati oldal többi elemével is, elsősorban az adott 

turisztikai fogadóterület vonzerőivel és az infra és szuprastruktúrális ellátottságával. 

     „ A turizmus elsődleges szuprastruktúrájaként értelmezzük a szálláshely-szolgáltatásban és 

vendéglátó-ipari ellátásban közreműködő egységeket, mert ezek a vendégforgalom sikeres le-

bonyolításának olyan elválaszthatatlan objektumai, amelyek a legtöbb esetben szoros szimbió-

zist mutatnak egymással és a turisztikai infrastruktúrával. Elsődleges szuprastruktúra nélkül 

igen problematikus egy térség turisztikai célterületként való értelmezése, az ott megjelenő for-

galom mérése” (Kaspar 1992 alapján, Michalkó 2012, 116). 

     A szállodák a turizmus legnagyobb ráfordítással létrehozható és felépíthető tárgyi elemei 

közé sorolhatók. A turizmusban már csak néhány közlekedéssel kapcsolatos létesítmény, mint 

például repülőtér, közlekedési eszközök, például repülőgépek és luxus óceánjárók, amelyek 

közlekedési funkción túlmenően „úszó szállodaként” is működnek, igényelnek nagyobb beru-

házást. Ilyenek lehetnek még a nagyobb konferencia központok, témaparkok, fürdőkomplexu-

mok, bár ezeket nem feltétlenül csak a turisták, hanem a helyben vagy a környéken lakók is 

használják. A szállodák létesítése minden esetben nagy beruházásnak számít, hosszú távra szól, 

tehát egy szállodai projekt felelősségteljes döntést igényel, kockázattal jár, és sok esetben csak 

hosszú idő alatt térül meg, még eredményes működtetés és gazdálkodás mellett is. Medlik 

(1994) szerint a szállodák fontos szerepet töltenek be a legtöbb országban az üzleti tranzakciók, 

megbeszélések, konferenciák, szabadidős és szórakozási lehetőségek lebonyolításához szüksé-

ges szolgáltatások biztosításával. A szállodák és az egyéb szálláshelyek a turizmus megannyi 

formáját kiszolgálják, rövidebb vagy hosszabb tartózkodási idő esetén is egy adott turisztikai 

fogadóterületen. 

     Go – Pine (1995) szerint a szállodaipar négy fő tényezővel jellemezhető. Rendkívüli módon 

munkaigényes ágazat, amelyben a személyes szolgáltatások szerepe kiemelkedő jelentőségű.   
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A piaci verseny sok más ágazathoz hasonlóan nagyon nagy a szállodaiparban is, a növekvő 

kapacitások tovább erősítik a versenyt. A szálloda által nyújtott szolgáltatások „romlandók”, 

(HIPI elv) a nem értékesített kapacitásokból származó bevételi lehetőség örökre elveszett, így 

a kereslet változásainak, a szezonális hullámzásoknak erősen kitett. Tőkeigényes ágazat, min-

den szállodai beruházás hatalmas lekötött tőkét igényel és a megtérülési idő csak közép vagy 

hosszútávon biztosítható.  Jones – Lockwood (2002) szerint a szálloda működésével szállást és 

kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak az otthonuktól távol levőknek, és szolgáltatásaik megfog-

ható és megfoghatatlan elemek közé sorolhatók, mint például egy szoba a berendezési tárgyai-

val illetve a hangulatával.  

     Tasnádi (2002, 151) szerint: „A szálláshely-szolgáltatás a turisztikai termék egyik alapvető 

fontosságú eleme. A turisztikai fogadóhelyen a szálláshelyek típusa, nagyságrendje és jellemzői 

a fogadókészség meghatározó tényezői.”    

     Kasavana – Brooks (2005) a turizmus iparág egyik fontos összetevőjeként jellemzi a szál-

láshelyeket, ezen beül a szállodákat (2. táblázat).  

2. táblázat: A turizmus iparág legfontosabb összetevő elemei 

Szálláshelyek Közlekedés Étel-ital  

szolgáltatások 

Kereskedelem Tevékenységek 

Szállodák 
Motelek 
Üdülőhelyek 
Timeshare száll.  
Birtokok 
Kempingek 
Szoba reggelivel 
Casino szálloda 
Konferencia szál-

loda & center 
Úszó szállodák 

Repülőgépek 
Hajók 
Autók 
Autóbuszok 
Vonatok 
Motorok és 

kerékpárok 
Limuzinok 

Éttermek 
Szálláshelyek ét-

termei 
Gyorséttermek 
Bárok, sörözők 
Egyéb vendéglá-

tás 
Bankett  
Catering 
Szerződéses étel 

kiszállítók  

Ajándéküzletek 
Művészeti nép-

művészeti bol-

tok 
Bevásárló-köz-

pontok 
Piacok 
Vegyes üzletek 

Üzleti út 
Találkozók 
Kiállítások 
Vásárok 
Rendezvények 
Ösztönző utak 
Szabadidős út 
Rokonlátogatás 
Rekreáció 
Szórakozás 
Tanulmányutak 
Sportesemények 
Fesztiválok 
Kulturális események 
Szerencsejáték 

Forrás: Kasavana – Brooks (2005, 4) alapján, módosítva 

 

     A szállodaipar, jelen esetben a szálláshelyek, az összesített turisztikai bevételek igen nagy 

részarányát adják. Cooper (1993) szerint a turisztikai költésnek mintegy harmadát teszik ki a 

szálláshelyi kiadások, amelyek az étkezésre fordított összegekkel kiegészítve már az összes 

költés felét, sőt kétharmadát is elérhetik (Lengyel 2004, 159). Ezek jó része pedig azokban a 

szállodákban és egyéb szálláshelyeken realizálódik, ahol a turisták a vendégéjszakákat is eltöl-
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tötték. Cooper et al. (1998, 313) hangsúlyozzák, hogy a szálláshelyek a turisztikai szektor leg-

nagyobb és mindenhol jelenlevő részét képezik, és a turisztikai csomagok alapvető elemének 

számítanak. Minden országban más és más a turisták költésstruktúrája, attól függően, hogy mi 

a beutazó külföldi és a szálláshelyeket is igénybevevő belföldi vendégéjszakák aránya, meny-

nyisége, milyen az ország általános és turisztikai árszínvonala, a szállodaipar és a szálláshelyek 

mennyiségi és minőségi kínálata.  

     Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol a turizmus rendkívül fejlett és szerteágazó, a szál-

lásadás az egész ágazat hozzáadott értékének mintegy negyedét adja (Kuhlbach – Herauf 2005) 

kutatásai alapján (3. táblázat). Az adatsorokat a Turizmus Szatellit Számlák alapján állították 

össze, ennek egy rövidített, összevont adatait tartalmazó táblázata jól tükrözi az amerikai turiz-

mus mértékét és arányait. Amerikai sajátosság, hogy a belföldi és a nemzetközi légiközlekedés 

olyan jelentős, hogy megelőzi az éttermi jellegű szolgáltatásokat is, pedig a gyorséttermek el-

terjedtsége szintén világelsőnek tekinthető, az összes Food and Beverage (étel és ital) jellegű 

szolgáltatáson belül.  

3. táblázat: A turizmus hozzáadott értéke az Amerikai Egyesült Államok gazdaságában, 2003 
A turizmus főbb ágazatai Hozzáadott érték 

millió USD 
Százalékos megoszlás 

az iparágon belül 
Szálláshelyek 68 284 23,96 % 
Légi közlekedés szolgáltatásai 50 029 17,55 % 
Étel és ital jellegű szolgáltatások 36 836 12,92 % 
Kiskereskedelem 18 270 6,41 % 
Utazásszervezés és foglalási szolgáltatások 17 188 6,03 % 
Turizmus által indukált személyes fogyasztás 16 579 5,82 % 
Nagykereskedelem 12.966 4,55 % 
Sport  12 286 4,31 % 
Autóbérlés és szolgáltatásai 10 435 3,66 % 
Szerencsejáték és fogadás 9 018 3,16 % 
Egyéb rekreáció és szórakoztatás 7 359 2,58 % 
Egyéb 6 201 2,17 % 
Üzemanyag és annak kapcsolt szolgáltatásai 5 253 1,84 % 
Mozi és előadó művészet 2 874 1,01 % 
Busz közlekedés szolgáltatásai 2 525 0,90 % 
Vízi közlekedés szolgáltatásai 2 509 0,90 % 
Taxi szolgáltatások 2 375 0,83 % 
Városnézés és szállítási szolgáltatásai 1 658 0,58 % 
Vasúti közlekedés szolgáltatásai 1174 0,41 % 
Parkolás 817 0,29 % 
Autópálya díjak 391 0,12 % 
ÖSSZESEN: 285 027 100,00 % 

Forrás: Reece (2010, 13), Kuhlbach – Herauf (2005) alapján, adatok összevonva 

A három legfontosabb részterület a szállásadás, a légi közlekedés és az étel és ital jellegű szol-

gáltatások adják a turizmus hozzáadott értékének több mint, 54 %-át, és hogy csak ennyit és 

nem többet, az a többi terület fejlettségét és jelentőségét is jól illusztrálja.       
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Egy hasonló, de kevésbé részletes adatokat tartalmazó kutatás Kanadában csaknem ugyanilyen 

belső részarányokat tárt fel (Barber – Dueck – Kotsovos 2005). Kanadában is a legjelentősebb 

a szállásadás részaránya, (23,4 %) második szintén a légiközlekedés (16,4%) és a harmadik itt 

is az étel és ital jellegű szolgáltatások voltak (12%). Összesítve a három legjelentősebb terület 

majdnem eléri az 52 %-os részarányt. 

     A turisztikai fogyasztás arányait vizsgálva a szálláshelyek részesedése Magyarországon is 

hasonló képet mutat, annak ellenére, hogy jelentősek az eltérések az árakat és a fogyasztói szo-

kásokat illetően, a részarányok viszont mégsem térnek el lényegesen egymástól.  

Magyarországon a belföldi és a külföldi turisták által szállásdíjra elköltött összegek nagyjából 

26-27%-ot tettek ki (4. táblázat), az összes turisztikai fogyasztáson belül (KSH 2012).  

4. táblázat: Áruk és szolgáltatások részesedése a magyarországi turisztikai fogyasztásban, 2011 
Áruk és szolgáltatások Százalékos részesedés a turisztikai fogyasztásban 

Hazai lakosság belföldi fo-

gyasztása 

Külföldiek fogyasztása Ma-

gyarországon 

Szálláshely 26,6 % 26,3 % 

Vendéglátás 18,9 % 19,1 % 

Üzemanyag 15,7 %  3,8 % 

Nemzetközi közlekedés -  8,5 % 

Belföldi közlekedés  3,9 %  1,8 % 

Kulturális szolgáltatások  3,9 %  6,8 % 

Egészségmegőrző szolgáltatások  2,9 %  8,8 % 

Vásárolt élelmiszer és ital 12,8 %  6,7 % 

Ajándékvásárlás  9,0 % 17,6 % 

Utazási irodai befizetés  6,4 % - 

Egyéb kiadások -   0,5 % 

Összesen 100,0 % 100,0 % 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

     A turizmus-vendéglátás ágazaton belül eltérő mértékű és jelentőségű az áruk és szolgáltatá-

sok igénybevételének, felhasználásának, értékesítésének részaránya. A vendéglátásban jelentős 

az élelmiszer alapanyagok feldolgozása kapcsán előállított ételek és az italok értékesítése, de a 

szállodaiparban már egyre nagyobb részarányt képviselnek a szolgáltatások, a szállodai tartóz-

kodás során biztosított szoba, mint alapszolgáltatás (1. ábra).   

1. ábra: Az áruk és a szolgáltatások részaránya a vendéglátás / szállodaipar területén 

 
Áruk                                      és                               Szolgáltatások 

100 %           75%            50%           25%        0%     25 %           50%           75%            100% 

Ételek elszállításra     

 Esti kikapcsolódás egy sörözőben    

  Étkezés gyorsétteremben   

   Étkezés hagyományos étteremben  

    Szállodai tartózkodás  
 

Forrás: Jones – Lockwood (2004, 8) Sasser – Olsen – Wyckoff alapján 
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Egy szállodában minél többféle szolgáltatás lehetősége áll rendelkezésre az alapszolgáltatáson 

túlmenően, annál inkább jellemző lehet az eltolódás a szolgáltatások irányába. A gyógy és well-

ness szállodák, az üdülőszállodák, a konferenciaszállodák és a különleges szállodák lényegesen 

magasabb bevételeket tudnak elérni a kiegészítő jellegű szolgáltatásaik által.  

     A szolgáltatások marketing-mix modelljének (5. táblázat) elemei a terméktől a folyamatig, 

jól követhetők a szálloda iránti érdeklődéstől a vendég kijelentkezéséig és hazautazásáig.     

5. táblázat: Áttekintő táblázat a szolgáltatások Booms – Bitner (1981) féle 

marketing mix modelljéről, szállodai vonatkozásokkal kiegészítve 
Marketing mix elemek Szállodai vonatkozások 

Termék 
Érték Imázs, atmoszféra, hírnév, népszerűség 
Minőség Szállodai osztályba sorolás 1-5* vagy márka 
Termék szintje 
Márkanév Szállodaláncok márkanevei 
Garancia Garantált foglalás, „No excuse guarantee”  
Eladás utáni szolgáltatás Törzsvendégprogramok, hírlevelek  

Értékesítési csatorna 
Földrajzi elhelyezkedés Városi, vízparti üdülőterület, hegyvidék, stb. 
Értékesítési csatornák Direkt, Utazási ir., Corp., Helyfoglalási rendszer 
Terjedelem Franchise 
Elérhetőség Internet, Helyfoglalási rendszer, hagyományos 

Ár 
Árszint Kategóriának megfelelő, Yield management  
Engedmények Kedvezményes árak,  
Időszakok Szezonalitás, elő, közép, főszezon, kiemelt 
Differenciálás lehetősége Corporate partner, utazási iroda, törzsvendég  

Promóció 
Reklám B2C marketing, elsősorban e-marketing,  

Interaktív honlap, foglalási lehetőséggel 
Akciós ajánlatok  

Értékesítés 
Eladás ösztönzés 
Public Relations B2B marketing, integrált marketingkommuniká-

ció, Social Media, 
Társadalmi felelősségvállalás  

Média kapcsolatok 
Értékesítési hálózat  

Emberek 
Személyzet tulajdonságai  Megjelenés, műveltség, modor, nyelvtudás 
Attitűd Empátia, segítőkészség, mosoly 
Ügyfelek A vendégnek mindig igaza van 

Környezeti elemek 
Környezet Épület és környéke, közösségi terek és szobák 

berendezései, hangulat, környezetvédelem Tárgyiasítható szolgáltatások 
Kézzel fogható elemek 

Folyamat 
Üzletpolitika Szállodalánc- független szálloda, márkanév  
Folyamat hossza Értékesítési ciklus, vendégciklus 
Elérhetőség Értékesítési csatornák 
Alkalmazotti diszkréció Minimális elvárás, minden szinten 
A vendégek bekapcsolódása a folyamatba Vendég nélkül nincs turisztikai termék 
A szolgáltatásnyújtás eljárásai  A vendégciklus munkafolyamatai 
Forrás: Jones – Lockwood (2004, 70) alapján, módosítva és szállodai vonatkozásokkal kiegészítve, 

a következő szerzők művei alapján: Szende (1994); Ferner (1994); Morrison (1999 és 2003);  

Middleton – Clarke (2002); Kovács (2004); Kozma (2006); Kenesei – Kolos (2007); Veres (2009);  
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4. 2 A nemzetközi szállodaipar struktúrája 

 

     A nemzetközi szállodapiac struktúráját több szerző is elemezte, Lafferty – van Fossen (2001) 

hangsúlyozzák a nagy szállodaipari cégek nagyobb profittermelő képességét, mert jobban ki 

tudják használni a méretükből adódó piaci erejüket, például az árak kialakításánál. 

A nemzetközi szállodaipar kínálatának megértéséhez Litteljohn (2003) szerint két lényeges dol-

got kell figyelembe venni. Az egyik, hogy a szektor beruházásai magas tőkeigényűek, a másik 

pedig a tulajdonosi viszony és az üzemeltetés lehetőségének szétválása (2. ábra). 

 

2. ábra: A tőkefinanszírozás, a tulajdonforma és az üzemeltetési forma  

összefüggései a szállodaiparban 

 
Forrás: Litteljohn (2003, 14) alapján, saját szerkesztés 

 

     A fő forrásai általánosságban egy szállodai beruházásnak Litteljohn (2003) szerint a követ-

kezők lehetnek: saját finanszírozás személyes vagy vállalati megtakarítások segítségével. Tő-

kekölcsön banki vagy más forrásból, jelzálogjog bejegyzésével. Befektetői társaságok, befek-

tetői alapok általi finanszírozással. Részvénytársasági formában, tőzsdei részvénykibocsátással, 

ezáltal idegen tőke bevonásával. Kormányzati támogatás, pályázati lehetőségek visszatérítendő 

vagy vissza nem térítendő kölcsöntámogatással. Slattery (1996) kutatásai szerint a szállodalán-

cok általában tőzsdén működnek és külső tőke, részvénykibocsátás illetve bankkölcsön formá-

jában finanszírozzák beruházásaikat és szállodáikat. A nem szállodalánchoz tartozó, független-

nek nevezhető szállodák általában pénzintézetek, ingatlanfejlesztő társaságok, helyi vállalko-

zások közreműködésével működnek.  

 

Működési, üzemeltetési forma

Független Konzorcium Franchise Management Ügynökség

Tulajdonforma

Saját tulajdon Bérelt vagy lízingelt Részvények Résztulajdon

Tőkefinanszírozás

Személyes Bankkölcsön
Nyugdíj-
alapok

Tőzsde
Nemzetközi 

források
Kormányzati 

források
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     A szállodaláncok kapcsolatrendszere a saját tagszállodáikkal is érdekes képet mutat, vannak 

olyan régiók, országok, ahol nagyon magas a saját tulajdonban levő egységek száma, míg más-

hol éppen ellenkezőleg, alig van a szállodalánc saját tulajdonában szálloda, a többségét fran-

chise vagy management szerződéssel üzemeltetik (6. táblázat).       

6. táblázat:  

Szállodaláncok kapcsolatrendszere a tulajdonosi viszony és az üzemeltetési mód szerint 
Régió Kapcsolat típusa (%) 

Franchise 

rendszerben 

üzemeltetett 

Lízingelt Management 

szerződéssel 

üzemeltetett 

Saját tulajdon-

ban levő 

Egyesült Királyság 4,1 9,3 6,2 80,4 

Nyugat - Európa 23,3 12,9 31,9 31,9 

Kelet - Európa 55,9 1,0 38,2 4,9 

Ázsia 14,9 0,6 74,8 9,7 

Amerikai Egyesült Államok 70,8 1,8 20,5 6,9 

Forrás: Slattery (1996) alapján, Litteljohn (2003, 18) 

Todd – Mather (1995, 2001) szállodaláncokkal kapcsolatos kutatásaikban megállapítják, hogy  

a lánchoz tartozó, márkával ellátott („branded”) szállodák részesedése folyamatosan növekszik 

az új szállodák esetén és az akvizícióval átvett, újrapozícionált szállodáknál. 

Ennek ellenére Európában a független, saját tulajdonú szállodák vannak túlnyomó többségben, 

a márkanevet használó szállodákkal szemben, melyek részaránya Európában kisebb, mint 20%. 

Todd – Mather (2001) a Hotels magazin adataira alapozva az 1990-es évben 1,8 millió szobára 

becsüli a húsz legnagyobb szállodalánc által üzemeletetett kapacitást, amely bő tíz év múlva 

2001-re már 3,6 millió szobára növekedett. Ebből is érzékelhető a s láncok expanziós üzleti 

politikája, amely az egész világra kiterjed.   

Lafferty – van Fossen (2001) a turizmus iparág integrációjával kapcsolatban arra a következte-

tésre jutnak, hogy a horizontális integrációk stratégiái sikeresebbek hosszabb távon, mint a ver-

tikális integrációk stratégiái.   

Már a kilencvenes évek elején Poon (1993) hangsúlyozta az információtechnológia növekvő 

jelentőségét a szállodák életében, és az integrációk esetén az ellátási és értékláncot ellenőrző 

szerep felértékelődését. Az azóta eltelt időszak valóban beigazolta vélekedését, például az in-

ternet elterjedése, az internetes helyfoglalási rendszerek jelentőségének és szerepének felérté-

kelődése mindenképpen napjaink turizmusának megkerülhetetlen részévé vált.     

Gomes (1985) cikke szerint a harmincas évek eleje óta a szobakapacitás évente átlagosan több 

mint egy százalékkal emelkedett, és mindem századik amerikai állampolgárra jutott egy kiad-

ható szállodai szoba. Lundberg (1989) szerint a világ szállodaipara a nyolcvanas évek közepén 
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mintegy 100.000 szállodából és motelből állt, és ebből körülbelül 45.000 egység az USA terü-

letén várta a vendégeket. A szállodák mérete szerint, 200 szobásnál nagyobb kapacitású szál-

loda 3000 volt az USA-ban és ennek mintegy kétszerese a világ többi részén.  

 

7. táblázat: A világ szállodaiparának nagysága és megoszlása WTO régiók szerint 1995-ben 
Régiók Szállodai szobák 

száma (ezer) és meg-

oszlása % 

Bevétel 

milliárd USD 

és megoszlása % 

Alkalmazottak száma 

(ezer) és megoszlása % 

Afrika 384 3,1 % 6,300 2,6 % 1259 11,1 % 

Amerika 4494 36,7 % 81,095 33,4 % 4062 35,9 % 

Ázsia és Óceánia 1701 13,9 % 46,259 19,0 % 2862 25,3 % 

Közép-Kelet 179 1,5 % 9,238 3,8 % 455 4,0 % 

Európa 5492 44,8 % 100,012 41,2 % 2679 23,7 % 

Összesen: 12250 100 % 242,904 100 % 11317 100 % 

Forrás: World Tourism Organisation (1997) összevont adatok alapján 

     A WTO régiós összesítései alapján, a kilencvenes években Európának és Amerikának együt-

tesen 80%-nál magasabb részesedése volt a világ szállodaiparának kapacitásából  

(7. táblázat). Európán belül Nyugat-Európában és Dél-Európában voltak jelentős kapacitások, 

míg Észak-Európában illetve Közép- és Kelet-Európában már kisebb volt a szállodaipar piaci 

részesedése (8. táblázat).  

8. táblázat: Szállodák és szálloda jellegű létesítmények kapacitása Európában régiónként 
Régiók  Szállodai kapacitás 

(ezer szoba)  

Piaci részesedés 

% 

Éves átlagos nö-

vekedés % 

1990 1995 1997 1998 1995 1998 1998/ 

1990 

1998/ 

1995 

Észak - Európa 704 814 842 870 5,8 5,6 2,7 2,2 

Nyugat - Európa 1 737 2 026 2 063 2 076 14,4 13,5 2,3 0,8 

Közép és Kelet E. 457 630 658 678 4,5 4,4 5,1 2,5 

Dél - Európa 1877 2 031 2 064 2 085 14,4 13,5 1,3 0,9 

Földözi tenger 

keleti térsége 

137 204 223 226 1,4 1,5 6,5 3,4 

Európa összesen 4 912 5 705 5 850 5 935 40,4 38,5 2,4 1,3 

Világ összesen 12 223 14 116 14 951 15 406 100 100 2,9 3,0 

Forrás: Tourism Market Trends, 2001 Edition – World Overview & Tourism Topics, WTO, 2001. 

alapján Lengyel (2004, 164) 

 

     A világ első számú nagyhatalma az Amerikai Egyesült Államok, a turizmus számos terüle-

tén is élen jár. Ebben az országban alakult ki a világ legnagyobb szálláshely kapacitása, amely-

nek nagy része szállodákban található. A 2010-es évben például 51.000 szálloda, 4.802.000 

kiadható szobával várta a vendégeket, amelyek 57,6 %-os foglaltság mellett 98 milliárd USA 
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dollár szobaár bevételt realizáltak, míg az összes szállodai bevétel 127,7 milliárd dollárra rú-

gott. A napi átlagár 98 dollár volt, a REVPAR mutató pedig 56 dollár (Smith Travel Reserch 

Inc. 2011. adatai alapján); (9. táblázat).  

 

9. táblázat: Nagyobb országok szállodaipari mutatószámai 2010-ben 
Régiók Egységek 

száma 

 

Szobák 

száma 

 

Átlagos 

szállodai 

méret 

(szoba) 

Foglaltság 

% 

Átlagár 

USD 

REVPAR 

USD 

USA 51 015 4 801 973 94 57,6   98,09 58,48 

Kanada 7 852 433 804 55 58,2 116,76 67,91 

Mexikó 2 639   305 115 116 55,0 101,94 56,10 

Kína 6 182 1 224 932 198 61,2 112,86 69,09 

India 2 535 154 422 61 60,8 145,97 88,81 

Brazília 1 338 171 921 128 66,9 115,59 77,28 

Forrás: az STR Global (2010) statisztikái alapján, saját szerkesztés 

A fejlődést jól mutatja, hogy 1990-ben még csak 3,3 millió szobakapacitással rendelkezett az 

ország, és húsz év alatt évente átlagosan 1,9%-kal növekedett a kínálat. A kínálat fejlődése nem 

volt egyenletes, a legkiemelkedőbb időszakban a kilencvenes évek végén elérte az évi négy 

százalékot. A kereslet is csaknem követni tudta a kínálat alakulását, az 1991-es 750 millió szo-

baéjszaka 2011-re már 1 milliárd szobaéjszaka fölé növekedett (Smith – Lomanno 2012, 1-30). 

A világon 2009-ben már közel 16 millió kiadható szállodai és motel szoba volt, amelynek mint-

egy 27%-a, az Amerikai Egyesült Államokban működött, az International Hotel and Restaurant 

Association (IH & RA) adatai alapján (Walker 2011, 472); (Goeldner – Ritchie 2012, 124). A 

turizmust minden országban számtalan tényező befolyásolja, a legjellemzőbbek szinte minden-

hol érvényesülnek. Ilyenek például a földrajzi elhelyezkedés, a klíma, a közlekedés fejlettsége, 

a gazdasági fejlődés, a táj és a városkép, a kormányzati turizmuspolitika, a gazdasági és politi-

kai stabilitás, a nyelv és a történelem (Swarbrooke – Horner 2007, 27). 

Stabler et al. (2010) a szállodaiparra vonatkozóan számos kettősséget állapítanak meg: a szál-

lodák méretében a nagyok és a kicsik dominálnak, a tulajdonosi viszonyokat illetően a lánchoz 

való tartozás vagy a függetlenség jellemző, a piaci verseny struktúrája oligopolista vagy mono-

polista lehet. A minőséget szempontjából a magas és az alacsony minőség, a területiséget, a 

szállodák telephely választását illetően a centrum-periféria elhelyezkedés a jellemző.  A szál-

lodák méretére vonatkozóan valóban nagy az eltérés országonként (6. táblázat), részletes elem-

zés esetén minden várost és turisztikai fogadóterületet külön kellene megvizsgálni, hogy teljes 

képet kaphassunk.  

     Go – Pine (1995) elemzése szerint Észak-Amerikában a száz szobánál nagyobb kapacitással 

rendelkező szállodák részaránya 1948-ban 44 % volt, 1977-ben már 58 %, míg a nyolcvanas 
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évek közepén már közel 62 %. Megállapítják még, hogy az ötven szobánál kisebb létesítmé-

nyek, különösen a szezonálisak, kiszorulhatnak a piacról, mert további fejlesztéseket nem ér-

demes ide tervezni, ezek működése nem lesz fenntartható. 

Az amerikai piacon valószínűleg helytállóak voltak akkor és most is a fenti megállapítások, de 

például Európában számos területen egészen más a helyzet, gondoljunk csak a mediterrán or-

szágok egy részének tengerparti szállodáira, például Olaszországban és Görögországban is kis 

és közepes méretű szállodákból áll a kapacitás túlnyomó része, és ezek többsége szezonálisan 

működik a tengerparti üdülőövezetekben.  

      

Balchin et al. (1988) megállapítják, hogy a nagy urbánus terekben, a repülőterek és főútvonalak 

mentén általában a nagyméretű lánchoz tartozó szállodák működnek elsősorban az üzleti uta-

zóknak nyújtva szolgáltatásokat, üdülőterületeken pedig jellemzőbb a független szállodák je-

lenléte. Evans (1985), Hoover – Giarratani (1999) rámutatnak, hogy a nagy szállodavállalatok 

a magasabb forgalom és haszon elérése érdekében ráígérnek a kisebb szállodákra egy fontos és 

jó terület, telek megszerzése érdekében, így a például üdülőterületeken a kisebb, alacsonyabb 

minőségű szállodák kiszorulnak a legjobb területekről. Ez viszonylag gyakori eset az új tenger-

parti beruházások esetén, amikor a régi, kisebb szállodák kénytelenek átadni a közvetlen ten-

gerparti telkeket, a nagy és új szálloda beruházások számára. Ez a negatív hatásai mellett is, 

segíti az adott terület fejlődését, nagyobb, színvonalasabb szállodák megjelenésével, a terület 

fogadókapacitásának növelésével és új munkahelyek teremtésével egyaránt.          

 

     A rendelkezésre álló legújabb adatok alapján, a szállodák számának változását mutatja a 

grafikon (3. ábra) világviszonylatban, amely szerint megállapítható, hogy az utóbbi tíz évben 

is nagyon jelentős szállodaszám bővülés volt tapasztalható. A befektetők továbbra is bíznak a 

turizmus, ezen belül a szállodaipar töretlen fejlődésében, és eredményes üzleti vállalkozásnak 

tartják a szállodák építését és üzemeltetését.  
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3. ábra: A szállodák számának változása a világon 2008-2018*3 között 

 
Forrás: Smith Travel Research (2018) adatai alapján, saját szerkesztés 

 

 

A szállodák száma 8,4 %-kal bővült, de a szállodai szobakapacitás világviszonylatban már 17,7 

%-kal növekedett (4. ábra).  

 

4. ábra: A szállodai szobakapacitás változása a világon 2008-2018* között 

 
Forrás: Smith Travel Research (2018) adatai alapján, saját szerkesztés 

 

Jól látható az a tendencia, hogy növekszik az átlagos szállodai méret (szobák száma, kiadható 

férőhelyek száma), ami a szállodaláncok további terjeszkedésével, és a méretgazdaságosság 

fontosságának felismerésével is magyarázható. 

 

 

 

 

                                                 
3 2018* februári adat szerint, a 3-as és a 4-es ábrán  
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4.3 A szállodaláncok szerepe a globális szállodaiparban   

 

     A turizmusban világszerte a legismertebb vállalatok a nemzetközi szállodaláncok, amelyek 

a második világháborút követően folyamatos expanziós politikát követve, néhány évtized alatt 

az egész világon, minden fontos térségben megjelentek szállodáikkal.   

A nemzetközivé válás az InterContinental Hotels Corporation 1946-os megalakulásával kezdő-

dött, amikor a Pan American Airways légitársaság leányvállalataként megalakították a szállo-

davállalatot, hogy az amerikai üzleti utazóknak külföldön is a megszokott amerikai minőséget 

és színvonalat tudják biztosítani. Az első külföldi szállodák Dél-Amerikában és a Karib-térség-

ben épültek, a lánc a hatvanas évek elején jelent meg először Európában, és a nevéhez méltóan 

minden egyes földrészen (Erdei 1983, 18-19). A második nagy szállodalánc a Hilton volt, amely 

1949-ben nemzetközi porondra lépett, és az USA területén kívül is nyitott szállodákat. A két 

vezető szállodalánc magyarországi szállodáinak megnyitása is ugyanebben a sorrendben tör-

tént, 1969-ben a Duna-InterContinental, majd 1976-ban a budai várban a Budapest Hilton szál-

loda kezdte meg működését.       

     A nagy szállodaláncok világméretűvé válása korunk globalizációs folyamatainak része, a 

turizmus ágazaton belül még a gyorsétterem hálózatok egy része tudott igazán globálissá válni, 

és szinte az egész világon elterjedni. A gyorsétterem hálózatok terjedése még gyorsabban és 

szélesebb körben ment végbe, egyrészt a kisebb befektetési költségeknek köszönhetően, más-

részt az étkezés napi tevékenységünk fontos része, így szélesebb körben igénybe veszik a ven-

dégek, a saját lakóterületükön is.   

     A turizmus és a globalizáció kapcsolatrendszerét már sok kutató elemezte részletesen 

(Smeral 1998); (Knowles et al. 2001); (Wahab – Cooper 2001); (Bianchi 2002); (Fayed – Fletc-

her 2002); (Cornelissen 2005). Hjalager (2007) négylépcsős modellje a turizmus globalizációs 

hatásait vizsgálja. Ezek szerint, az első lépcsőben a vállalatok nemzetközi együttműködésben 

érdekeltek, a másodikban a határokon átnyúló gazdasági integrációban és az üzleti tevékenység 

kiterjesztésében, a harmadik lépcsőben az értéklánc megteremtésében kiszervezéssel, és a ne-

gyedik lépcsőben pedig az első három lépcsőfokon túlmenően igazi globális társasággá válás-

ban, más szektorokkal való integrációval (Stabler et al. 2010, 254). 

Az utóbbi néhány évtized alatt, a márkahasználat kiterjesztésével, a franchise és menedzsment 

rendszerek fokozatos elterjedése által, a nagy szállodaláncok globálissá válása hasonló folya-

matokban zajlott le, és a globális szállodavállalat fogalom széles körben ismertté és elterjedtté 

vált (Dunning – McQueen 1982); (Go – Pine 1995); (Rodriguez 2002); (Johnson – Vanetti 
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2005); (Anastassopoulos et al. 2007); (Stabler et al. 2010, 254). Erdei János 1983-ban így fo-

galmazott: „A gazdasági integráció tehát nem maradhatott meg egy nemzetgazdaság keretein 

belül, hanem viszonylag hamar nemzetközivé vált, és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok mi-

nőségileg is új kategóriáját jelentette” (Erdei 1983, 16). 

     A világ legnagyobb szállodaláncai közül (10. táblázat) 2008-ban még csak az Intercontinen-

tal szállodacsoport működött több mint száz országban, 2017-ben viszont már öt cég szállodái 

üzemeltek több, mint száz országban a világon (Hotels 2018, 32).   

10. táblázat: A világ 10 legnagyobb szállodacsoportja 2017-ben 
Szállodacsoport neve 2008 2017 Szobaszám 

változás  

2008-2017 

(Bázisindex) 

2008=100% 

Szállodák 

száma 

Összes szo-

baszám 

Szállodák 

száma 

Összes szo-

baszám 

1. Marriott  3 178 561 000 6 333 1 195 000 213 

2. Hilton 3 265 546 000 5 284 856 000 156 

3. InterContinental 4 186 620 000 5 348 798 000 128 

4. Wyndham 7 043 593 000 8 643 753 000 127 

5. Shanghai J. J. n/a n/a 6 794 680 000 n/a 

6. AccorHotels 3 982 479 000 4 283 616 000 128 

7. Choice Hotels 5 827 473 000 6 815 521 000 110 

8. BTG Homeinns n/a  n/a 3 172 384 000 n/a 

9. China Lodging n/a n/a 3 746 379 000 n/a 

10. Best Western 4 000 305 000 3 595 290 000 95 

Forrás: Hotelsmag (2009, 2018) alapján (Vanhove 2011a, 113), kiegészítve  

A 2008-as évben még nem voltak a világ vezető szállodacsoportjai között kínai szállodaválla-

latok, de a hatalmas méretű fejlődésnek köszönhetően, 2017-re már három is bekerült a legna-

gyobbak közé. A világ szállodaiparát néhány, időközben már globálissá vált nagy szállodalánc 

uralja. Ezek a szállodaláncok valamennyi kontinensen megtalálhatók, saját, franchise vagy ma-

nagement szerződéssel üzemeltett szállodák által. 

     Az amerikai Hotels magazin évente összeállított TOP 300-as szállodavállalatának 2017-es 

listájára két magyar székhelyű szállodalánc is felkerült, a 169. helyen a Danubius, a 298. helyen 

a Hunguest található (Hotels 2018, 23-26). A nagy nemzetközi szállodaláncokhoz köthető a 

világ legnagyobb turisztikai üzletének működtetése, a légitársaságok és a hajózási cégek mel-

lett, Debbage – Gallaway (2012) szerint. 

     A turizmusban működő vállalatok nemzetközivé válására néhány gyorsétterem láncon kívül 

a szállodaláncok a legközismertebb példák. A turizmus globálissá válásához a közlekedési esz-

közök és lehetőségek jelentős változása mellett a nemzetközi szállodaláncok létrejötte és ter-

jeszkedése teremtette meg a fejlődés feltételeit.  „A gazdaság egyes részeinek, egységeinek 

együttműködése, egyesülése, összeolvadása sokrétű összefonódása természetesen az idegenfor-

galomban, korunk fenoménjában is végbement és végbemegy” (Erdei 1983, 17).   
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Page – Conell (2009) szerint, 2003-ban a világ szállodaipari kapacitásának már mintegy 30 %-

a tartozott valamilyen szállodalánchoz, vagy valamilyen szállodalánc irányítása, felügyelete 

alatt működött. A szállodák többsége tehát, a globalizáció és a szállodaláncok térnyerése elle-

nére még mindig független szállodaként működik, ami nagyon sok kis és közepes méretű szál-

lodát, vállalkozást jelent világszerte. 

     A szállodaláncok által használt cég és márkanevek (11. táblázat) a legismertebbek a turiz-

mus területén, amelyek mindössze néhány évtized alatt igazi globális vállalatokká nőtték ki 

magukat a fejlesztéseknek és természetesen a „franchise” és a „management” szerződések adta 

növekedési lehetőségeknek köszönhetően.  

11. táblázat: A világ 10 legnagyobb szállodai márkája (Hotel Brands)  

2017-ben (szobák száma alapján) 
Szállodamárka (Szállodavállalat) 2008 2017 Szobaszám 

változás 

Bázisindex % 

2008=100 % 

1. Holiday Inn Express (InterContinental) 174 000 262 000 150 

2. Homeinn (BTG Hotels) n/a 241 000 n/a 

3. Hampton Inn (Hilton) 160 000 237 000 148 

4. Holiday Inn Hotels & Resorts (InterContin.) 250 000 232 000 93 

5. HanTing (China Lodging) n/a 223 000 n/a 

6. Hilton Hotels & Resorts (Hilton) 186 000 211 000 114 

7. 7 Days Inn (Shanghai J.J.) n/a 208 000 n/a 

8. Marriott Hotels and Resorts (Marriott) 193 000 196 000 101 

9. Super 8 (Wyndham) 131 000 178 000 136 

10. Courtyard by Marriott (Marriott) n/a 169 000 n/a 

Forrás: Hotelsmag (2009, 2018) alapján Vanhove (2011, 117), kiegészítve  

 

    

     Yua – Byuna – Leeb (2014) a nemzetközi szállodaipar globalizációját elemzik, összehason-

lítják a szállodaláncok uniformizált világát, az azonos minőséget biztosító standardok kapcsán 

a szállodaláncok imázsát, és a desztináció turisztikai imázsát. A szállodafejlesztők figyelmébe 

ajánlják a szállodaláncok globalizációs és a helyi desztináció egyediségét kifejező lokalizációs 

értékeket ötvöző „glokalizációs” („glocalization”) stratégia alkalmazását, a versenyképesség 

erősítése céljából. Szalók (2010) a globalizálódó idegenforgalmi piac magyarországi hatásait 

vizsgálja, a szállodaláncok szerepét, az Accor csoport sikerességét. Megállapítja, hogy a siker 

fő kulcstényezői a vállalat növekedési stratégiája, széleskörű termékdiverzifikációja, a márka-

név ereje és értékesítési lehetőségei, valamint a menedzsment és az alkalmazottak dinamiz-

musa.    
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4.4 A turizmus fenntartható fejlesztésének szállodaipari vonatkozásai 

 

     A fenntartható turizmus szakirodalma folyamatosan bővült az elmúlt évtizedek alatt, de a 

szállodák fenntartható módon történő fejlesztéséről és fenntartható üzemeltetéséről viszonylag 

kevés átfogó mű jelent meg és vált közismertté idáig. A szállodák és a szálláshelyek természe-

tesen már régóta odafigyelnek a környezetvédelmi kérdésekre, elsősorban jól felfogott költség-

takarékossági érdekek miatt, de szerencsére manapság már nagyon sokat fejlődött a hozzáállás 

és a szemléletmód, a szállodák vezetői és személyzete részéről is.     

     A kezdeteket egy ötvenes évek közepén megjelent cikk jelentette, amely egy amerikai szál-

loda újrafelhasznált anyagokból történt felépítése, az épület energiatakarékos üzemeltetése kap-

csán íródott, de még elsősorban a költségcsökkentés volt a fő cél (Stipanuk 1996).  

A hatvanas és a hetvenes években is születtek újabb és újabb cikkek (McEwen – Eberhard, 

1963), amelyek még mindig az energiatakarékosság egyes részkérdéseiről szóltak, és a Cornell 

egyetem negyedévente megjelent számai közölték őket.  

Az igazi áttörést az 1987-ben megjelent Brundtland jelentés („Our Common Future”) jelen-

tette, amely a fenntartható fejlődés definiálásával, és a jövő generációk mai korban gyökerező 

lehetőségeinek felvázolásával újfajta gondolkodásmódra késztette az egész világot. A 

Brundtland jelentés nem tett említést a turizmus hatásairól, annak ellenére, hogy már a megje-

lenése évében a harmadik legjelentősebb iparág volt a World Tourism Organisation szerint. 

Ennek ellenére a fenntarthatóság és a fenntartható turizmus rögtön a turisztikai szakma központi 

kérdésévé vált. Az ENSZ 1992-es Környezeti és Fejlesztési Konferenciáján elfogadott 

AGENDA 21 már értelmezte az utazás és a turizmus szerepét a fenntarthatóság szempontjából.  

A fenntartható turisztikai fejlesztések érdekében a társaságok menedzserei számára tíz prioritást 

élvező tevékenységet jelöltek meg, többek között a földhasználat tervezését és menedzselését, 

valamint a fenntarthatóságot is figyelembe vevő tervezést (Inskeep 2000), amelyeknek mát te-

rületfejlesztési hatásai is vannak, a környezetvédelmi szempontok mellett. 

 

     A szállodaipar is egyre többet foglalkozott a témával, és már nem csak a költségtakarékosság 

oldaláról közelítve. A szállodaláncok a standardjaik közé vették a környezetvédelmi kérdése-

ket, a hulladékkezelésben, az energiagazdálkodásban, és sorban minden olyan témában, amely 

a szállodaüzemeltetés kapcsán felmerült (Albert 2016a).  
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Boers – Bosch (1994, 30-32) a szálláshelyek magas energia és vízszükségletét és jelentős mér-

tékű káros anyag kibocsátását említik, amelyekért elsősorban nagy kapacitású szállodák a fele-

lősek. Kiemelik a szállodák térigényét és kritikusan értékelik a táj megváltoztatására gyakorolt 

hatását. Kirk (1997) „Environmental Management for Hotels” című könyve már kifejezetten a 

szállodák környezetre gyakorolt hatásairól és annak menedzseléséről szól.  

     Gee (1996) az üdülőterületek és üdülőszállodák fejlesztésével és működtetésével kapcsola-

tos könyvében több mint harminc oldalon keresztül foglalkozik a fizikai és környezeti hatások-

kal, és konkrétan az energiatechnikai rendszerekkel, az energiatakarékosság és a környezetvé-

delem érdekében. Részletesen végigveszi egy üdülőszálloda energia felügyeleti rendszerét, a 

közösségi terektől, a vendégszobákon át, és a vendégek által nem látható területeket is, erre egy 

konkrét programot is ajánl. A tervezés szakaszában környezetvédelmi mérnök, a működtetésnél 

pedig külön pozícióként, az energiafelhasználást felelős igazgató felelős a rendszerben. Ma-

gyarországon jellemzően a szállodák műszaki vezetői felelősek ezekért a kérdésekért.  

Middleton – Hawkins (1998, 144-159) is foglalkoznak a fenntartható turizmussal, marketing 

szemléletű könyvük egy fejezetet szentel a szálláshely szektor fenntarthatóságát érintő kérdé-

seknek. Összegzik a szálláshelyek specifikus környezeti hatásait, és az InterContinental szállo-

dalánc példáján keresztül bemutatják egy vezető szállodalánc környezetvédelemmel kapcsola-

tos stratégiáját.  

Mill (2001) áttekinti a legfontosabb üdülőterület típusokat, megemlíti az üdülőszállodák jel-

lemzően nagyobb alapterületű szobáit, amelyekben a vendégek több energiát használnak, és 

ezek takarítása is több munkába és energiába kerül (Albert 2016a).  

 
 
     Az ENSZ Világturisztikai Szervezete a World Tourism Organisation (UNWTO) a fenntart-

ható turizmust a következőképpen határozta meg:  

„A fenntartható turisztikai fejlesztés egyrészt kielégíti a jelenlegi turisták és fogadó területek 

szükségleteit, másrészt védelmezi és növeli a jövő lehetőségeit. Az elképzelések szerint lehetővé 

teszi az erőforrások olyan módon történő menedzselését, hogy miközben az emberiség kielégít-

heti gazdasági, társadalmi és esztétikai igényeit, ugyanakkor megőrizheti az alapvető ökológiai 

folyamatokat, a biológiai változatosságot és az életet fenntartó rendszereket, valamint a külön-

böző népek és csoportok kulturális integritását is” (Inskeep 2000, 21). 

    

A következő (12. táblázatban), összefoglalva láthatók a fenntartható turizmus legfontosabb mu-

tatói és jellemzői, kiegészítve a lényegesebb szállodai vonatkozásokkal. 
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12. táblázat: A fenntartható turizmus főbb mutatói, kiegészítve szállodai vonatkozásokkal 

MUTATÓ JELLEMZŐ VONÁSOK SZÁLLODAI VONATKOZÁS 

1. A helyszín védelme IUCN* index szerint Építészeti, körny.véd. előírások 
2. Igénybevétel Látogatók száma Vendégek, vendégéjszakák száma 
3. Használati intenzitás Csúcsidőszak (személy/hek-

tár) 
Szállodai foglaltság 
Átlagos tartózkodási idő 

4. Társadalmi hatás A turisták és a helyiek aránya A szálloda beilleszkedése  
5. Fejlesztési ellenőrzés Környezeti áttekintési folya-

mat kialakítása 
A helyszínek fejlesztése és a haszná-

lati gyakoriság formális ellenőrzése  
6. Hulladékkezelés Szennyvíz, vízellátás és 

egyéb infrastrukturális kapa-

citások 

Szelektív hulladékgyűjtés 
Környezetbarát, lebomló takarító-

szerek használata 
7. Tervezési folyamat Szervezett regionális terv a 

turisztikai desztinációra 
Szállodafejlesztések integrálása a 

fejlesztési tervekbe 
8. Válságos ökorendszerek Ritka / veszélyeztetett fajok 

száma 
Ökohotel, Nemzeti Parkok területén 

levő szálláshelyek 
9. Fogyasztói elégedettség A látogatók elégedettségének 

szintje (kérdőív) 
„Zöld szállodák” magasabb foglalt-

sági aránya 
Visszatérő ökotudatos vendégek 

10. Helyi elégedettség A helyiek elégedettségének 

szintje (kérdőív) 
Helyi üzleti kapcsolatok,  
Helyi termékek használata 

11. A turizmus hozzájáru-

lása a helyi gazdasághoz 
Csak a turizmus által generált 

összes gazdasági tevékeny-

ség aránya 

Helyi adók, idegenforgalmi adó 
Foglalkoztatottság 
Helyi beszállítók 

ÖSSZETETT MÉRŐSZÁMOK   
1. Teherbíró képesség Azon kulcstényezők együttes 

korai mérése, amelyek befo-

lyásolják, hogy alkalmas-e a 

helyszín a turizmus külön-

böző szintjeinek fenntartá-

sára  

Adott fogadóterület összesített szál-

lodai kapacitása 
Maximálisan elszállásolható vendé-

gek száma 

2. A helyszín igénybevétele Azon hatásszintek együttes 

mérése, amelyek befolyással 

vannak a helyszínre  

Piaci megoszlás 
Piaci részesedés 
Foglaltsági index 

3. Vonzerő A helyszín azon jellemzőinek 

mennyiségi mérése, amelyek 

vonzóvá teszik a turizmus 

számára   

Szállodatípus 
Osztályba sorolás, márkanév 
Különleges adottságok 
U.S.P. 

Forrás: What Tourism Managers Need to Know: A Practical Guide to the Development and Use of Indicators of 

Sustainable Tourism. Word Tourism Organisation, 1996 

In: Inskeep (1991, 2000): A fenntartható turizmus fejlesztése, 129. o., 

módosítva, és kiegészítve szállodai vonatkozásokkal (Albert 2016a) 

*IUCN: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 

(A természet és a természeti erőforrások megőrzésének nemzetközi uniója) 

 

     A HOTREC (2002) összefoglalja a szálloda és vendéglátóipari ágazatot érintő 250 európai 

Uniós intézkedést, benne a fenntarthatóság, a környezetvédelem témakörével. A XII. fejezet 

címe a „Környezet”, amelyben az első alfejezet a „Közösségi politikai és akcióprogram a kör-

nyezettel és a fenntarthatósággal összefüggésben” címet viseli. Ebben szerepel, hogy a korábbi 
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Környezeti Akcióprogram a turizmust még kiemelt fontosságúnak tekintette, de a 6. akcióprog-

ram már nem, mert ebben a hulladékot tekintik kiemelt fontosságúnak. A HOTREC álláspontja, 

hogy „elégedett azzal, hogy a Bizottság kivette a turizmust a közösségi Környezeti Akcióprog-

ram területei közül, tekintettel arra, hogy a turizmus semmiképp sem tekinthető jelentősen 

szennyező iparágnak.” (HOTREC 2002, 330)  

A szállodákat érintő kérdésekben kiemelten foglalkozik a hulladékok és veszélyes hulladékok 

kezelésével, a speciális vendéglátóipari hulladékok további hasznosításával (ételmaradékok, 

zsírok, olajok), a környezeti felelősséggel, az ökocímkék használatával, és többek között még 

zajvédelmi témával is (HOTREC 2002, 327-355).  

     A turisztikai fogadóterület teherbíró képességét figyelembe kell venni a turisztikai fejlesz-

téseknél úgy, hogy lehetővé tegye a természeti erőforrások megújulását.  

A desztináció turisztikai termékeinek fontos része, összetevője legyen a helyi lakosság élet-

módja, öröksége, hagyományai, kulturális és egyéb szokásai. A fogadóterületen élők is arányo-

san részesedhessenek a turizmus előnyös gazdasági hatásaiból, úgy, hogy a fejlesztők tisztelet-

ben tartsák a lakosság érdekeit. A turizmus fenntartható lesz egy fogadóterületen, ha a fejlődése 

olyan mértékű, hogy a velejáró kedvezőtlen hatások kevésbé érvényesülnek, és a többi gazda-

sági tevékenységet nem szorítják ki az erőforrásokért folyó versenyben (Dávid – Jancsik – Rátz 

2007, 256). 

Elegendő csupán a munkaerőre gondolni néhány külföldi vagy hazai desztináció kapcsán, ahol 

a turizmus megfelelő munkalehetőségeket, ezáltal folyamatosan, hosszútávon tervezhető meg-

élhetést biztosít, nem honosodnak meg vagy háttérbe szorulhatnak más ágazatok. Természete-

sen ez még előnyös is lehet, ha a turizmus nagyobb jövedelmet, jobb megélhetési lehetőséget 

és magasabb életszínvonalat biztosít, és a természeti erőforrások megmaradnak az utókor szá-

mára, későbbi hasznosításra.       

     Spenceley et al. (2008) a felelősségteljes és fenntartható turizmus kérdéskörét elemzik fő-

ként afrikai esettanulmányok által, ahol a környezetbe illő szálláshelyeknek, ökoszállodáknak, 

és az egyéb turisztikai fejlesztéseknek jelentős szerepük volt például a szafari turizmus meg-

alapozásában, munkalehetőséget teremtve a helyi közösségek számára (Albert 2016a).     

Az Accor csoport és az InterContinental lánc voltak az első nagy nemzetközi szállodaipari cé-

gek, több kisebb cég mellett, amelyek már a kilencvenes évek közepén elkötelezetten képvisel-

ték a fenntartható fejlődés elveit a szállodaiparban. A verseny ezen a téren is elkezdődött a nagy 

rivális szállodaláncok között, a Marriott és a Hilton után a többiek is hamarosan csatlakoztak a 

World Travel and Tourism Council 1996-os környezeti programjához, és ezek a cégek is elkö-

telezték magukat a társadalmi felelősségvállalás mellett (Albert 2016a).  
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     Elkington (1997) felvázolta a jelen és jövő megoldandó kérdéseit, szerinte az ún. „triple 

bottom line” stratégia, amelyet másként „profit – people - planet” stratégiának is hívnak, hatá-

rozza meg a jövőben a cégek üzleti magatartását és viselkedését (Singh – Houdré 2012, 12). 

A profit elérésre való törekvés, az emberekkel való törődés, a környezetvédelem, azaz a bolygó 

jövőjéért való aggódás a három meghatározó eleme a stratégiának. A profit elérése jogszabály-

követő és etikus magatartással minden profitorientált céggel kapcsolatban alapvető elvárás a 

tulajdonosok részéről és a társadalom által egyaránt. A társadalmi felelősségvállalás kérdése a 

kisebb és közepes cégek esetén elsősorban a saját dolgozókkal és családjaikkal való megfelelő 

bánásmódot jelenti, de a nagyobb és tehetősebb cégeknél már a helyi közösség, és az országos 

szintű tevékenység is említésre méltó lehet.  

 

     A globális világcégek jó példamutatással ösztönözhetik, pozitívan befolyásolhatják az őket 

követő cégeket, de az emberek gondolkodásmódját és cselekvési szándékát. Tyrrell – Paris – 

Biaett (2013) a „Triple Bottom Line” stratégia három fő részét, a társadalmi, gazdasági, kör-

nyezeti hatások tíz legfontosabb alkotóelemének újfajta elemzésével, a turizmusra gyakorolt 

hatásokat mérik, amerikai és ciprusi közreműködők segítségével. A bolygóval való törődés már 

minden cég kötelessége, mert cégmérettől függően ugyan, de tevékenységük kapcsán ráhatásuk 

van a környezetvédelemre, a környezetszennyezések bármilyen formájára, az ún. ökológiai láb-

nyom méretére. Egy 2006-os amerikai adat szerint (The U.S. Environmental Protection 

Agency) a szállodáknak a negyedik legnagyobb az energiafelhasználási számlájuk a különféle 

funkciójú épületek típusai közül (Singh – Houdré, 2012,13), ami mindenképpen elgondolkod-

tató, bár a szállodaipar mérete és a szállodai ingatlanok száma egyetlen országban sem olyan 

mértékű, mint az Amerikai Egyesült Államokban (Albert 2016a).  

     Egy másik érdekes adat szerint a világon az épületek fogyasztása adja az összes energiafel-

használás mintegy 30-40 %-át, és az emissziós kibocsátás kb. 40 %-át (Eigermann 2012, 33). 

Egy szállodaépület energiafelhasználása és környezetvédelemi paraméterei már a tervező asz-

talon hosszú távra, de legalábbis a következő korszerűsítésig, jelentős felújításig eldőlnek. A 

felújításoknak és az átépítéseknek viszont nagyon nagy szerepe van, mert egyrészt minden új, 

és az átadása pillanatában korszerűnek tekinthető épület idővel elavul, a kor tudományos, tech-

nikai újításainak és fejlődésének köszönhetően. Másrészt manapság rengeteg olyan szálloda 

van, amely korábban más funkciójú épület átépítése során alakult át szállodává. Európában en-

nek különösen nagy hagyományai vannak, például a Historic Hotel of Europe szervezetnek több 

mint hatszáz tagja van. Ezek a szállodák korábbi kastélyokban, várakban, kolostorokban, és 

egyéb műemlék épületben lettek kialakítva (Robinson 2012, 125-141). Környezetvédelmi 
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szempontból nemcsak a tervezőknek és a kivitelezőknek van nagy ráhatása az épületre, hanem 

olyan egyéb tényezőknek is, hogy mennyi a beépített újrahasznosított építőanyagok aránya, és 

hogy milyen távolságból szállítják oda az anyagokat és berendezéseket. A kidolgozott minősí-

tési rendszereknek nagyon fontos szerepe van a fenntarthatósági szempontok érvényesülésében 

és elterjedésében (Albert 2016a).  

     A szállodák 15 nemzetközileg is ismert, független rendszer valamelyikéhez való csatlako-

zással és az előírások betartásával sokat tehetnek a fenntartható fejlődés érdekében.  

A legismertebb rendszerek a LEED, (Leadership in Energy and Environmental Design) a Green 

Globe, a Green Seal, az Energy Star, az ISO 14001 és a TÜV Rheinland. A rendszerek, külön-

bözőségeik ellenére, alapvetően ugyanazt a célt szolgálják, és számos hasonlóságot mutatnak. 

A LEED programnak például két különböző változata is van, az egyik az új és a teljes átépítésen 

éppen áteső szállodák számára, míg a másik a már működő és rekonstrukció alatt éppen nem 

levő szállodáknak (Berg 2012, 39-61). A szállodákban mérik a fenntarthatóság különböző in-

dikátorait, az energiafelhasználást, a vízhasználatot, a levegőszennyezést, stb. és ezeknek a mu-

tatóknak a vendégszámra, a foglaltságra, a beépített alapterületre és térfogatra vetített mutató-

számait, amelyek összehasonlíthatóságot is biztosítanak a versenytárs szállodák között. Egyre 

hangsúlyosabb a pazarlás mérése, mert a szálloda felépítése vagy átépítése után, a folyamatos 

működés alatt, minden felesleges kibocsátás jelentősen befolyásolja az adott szálloda környe-

zetvédelemre és fenntarthatóságra gyakorolt hatásait (Ricaurte 2011). 

  

     A szállodák tulajdonosai és üzemeltetői számára fontos kérdés az is, hogy egy minősített 

„zöld szálloda” számíthat-e több vendégre és magasabb bevételre a minősítés által, és a vendé-

gek hajlandóak-e többet fizetni a szálloda szolgáltatásaiért, egy nem minősített, de hasonló szín-

vonalú szállodához képest (Albert 2016a).   

Egy 2009-es Tripadvisor kutatás szerint, 1200 megkérdezett utazónak a 33 %-a válaszolta azt, 

hogy hajlandó lenne többet fizetni, de ugyanebből a kutatásból az is kitűnik, hogy a megkérde-

zettek 72 %-a kételkedik a szállodákban, és az a véleménye, hogy a minősítés inkább csak 

marketing célokat szolgál. A legnagyobb kereslet a zöld szállodák iránt a céges rendezvények, 

a konferenciák és a csoportos utaztatók irányából mutatkozik, ami arra utal, hogy inkább a cé-

gek és azok döntéshozói tartják fontosnak a kérdést, az egyéni utazók még kevésbé 

(Heisterkamp 2012, 63). 
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4.5 Turisztikai desztinációk versenyképessége és fejlesztése 

 

     A turisztikai desztinációk versenyképességével és fejlesztésével egyre több turizmuskutató 

és területfejlesztő szakember foglalkozik, egymástól különböző megközelítésekben.  

A kidolgozott modellek mindegyikében benne van a szállodaipar, mint a soktényezős modell 

egyik fontos tényezője, de az elméleti modellek egy részében rejtve marad, annak ellenére, 

hogy a szállodaipar keresleti és kínálati oldalról is jól számszerűsíthető adatokkal rendelkezik. 

Clarke (szerk.) (2010), főként hazai vonatkozású tanulmánykötetében harminc tanulmány fog-

lalkozik a turisztikai versenyképesség összefüggésrendszerével, közülük néhány külön a szál-

lodai vonatkozásokkal is. Priszinger – Clarke (2010, 323-334) a magyar wellness szállodák 

fejlesztésének kockázati tényezőit elemzi, Gyurácz-Németh et al. (2010, 347-359) a szálloda-

menedzsment innovációs lehetőségeit értékelik. Tőzsér (2011) a Mátravidék turisztikai ver-

senyképességét vizsgálja és egy új turisztikai versenyképességi modellre tesz javaslatot.  

Az új modell kulcstényezői között jeleníti meg a vonzerőt és a turisztikai infrastruktúrát, benne 

a szálláshelyekkel.  Sziva (2011) siker és kudarctényezőket állapít meg balatonfüredi és két 

osztrák tartomány turisztikai versenyképességének vizsgálata kapcsán. A hazai és a két külföldi 

deszináció között jelentős különbségeket tapasztal a turisztikai szolgáltatók együttműködésé-

nek tekintetében, amely gyengítheti vagy erősítheti a versenyképességet.    

 

4.5.1 A turisztikai desztinációk életciklus modellje  

 

     Az egyik fontos és sokat hivatkozott modell Butler (1980) nevéhez fűződik, aki a termékek 

életciklus görbéjének koncepcióját adaptálta a turisztikai desztinációk életciklus modelljévé, 

amelyet TALC (Tourism Areas Life Cycle) modellként ismerünk (5. ábra).  

A TALC modellt alkalmazott fejlődési modellként, egy desztináció marketingstratégiájának és 

fejlesztési terveinek elkészítésében és az előrejelzés eszközeként is lehet használni.         

Cooper (1994) szerint, viszont a modell használhatósága nagyon függ a desztináció sajátossá-

gaitól, a görbe alakja és a ciklusok hossza fogadóterületenként jelentős eltéréseket mutathat, 

éppen ezért a tervezésben való általános használata kevésbé sikeres, mint az korábban feltéte-

lezhető volt. Cooper felismerését alátámasztják, ha egy üdülőterület és egy város, mint turisz-

tikai desztináció életciklus görbéjének formáját hasonlítjuk össze.  

Számos mai üdülőterület, harminc-negyven, vagy ötven éve még nem számított jelentős turisz-

tikai fogadóterületnek, erre rengeteg példa van Európában és a világ többi részén is. A hatvanas-
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hetvenes évek jelentős szállodaipari beruházásaival üdülőterületté fejlesztett tengerparti 

desztinációk életciklusa egymástól is eltérő, de a már régóta turisztikai célpontnak számító vá-

rosoktól még jobban eltér.   

 

5. ábra: A turisztikai desztinációk életciklus modellje  

 
Forrás: Butler (1980) alapján, saját szerkesztés 

     Minden turisztikai desztinációnak, mint ahogy általában a termékeknek is, van egy sajátos 

életgörbéje, amely nagyban függ a desztináció földrajzi elhelyezkedésétől, nagyságától, a vonz-

erőktől, a turisztikai termékektől, a terület teherbíró képességétől, és a fejlettségétől. 

A felfedezés szakaszában még alig ismerik a területet, kevesen érkeznek, azok sem rendszere-

sen, lehet, hogy a terület megközelíthetőségével, infrastrukturális adottságaival is még elmara-

dottnak számít. Nincsenek még, vagy alig vannak olyan turisztikai termékek, attrakciók, ame-

lyek megfelelő vonzerőt jelenthetnének a potenciális turistáknak, vagy ezek még kevésbé is-

mertek. Megfelelő marketingkommunikációval és turisztikai termékfejlesztéssel elérhetjük a 

turisták érdeklődésének növekedését.  

A bekapcsolódás szakaszában már emelkedik a turisták száma, lehet, hogy még csak szezoná-

lisan, de már egyre több helyi lakos és vállalkozás a turistáknak nyújtott szolgáltatásból próbál 

megélni. A megfelelő infrastruktúra mellett már a turisták fogadására szakosodott létesítmé-

nyek is folyamatosan kiépülnek. 

A fejlődési szakaszban már folyamatosan nő a turisták száma, a szálláshelyek már nem csak 

mennyiségi, hanem minőségi fejlődésen mennek át, az újabb és magasabb színvonalú egységek 

megjelenésével. A fejlesztésekben ekkor már nem a helyi lakosság szerepe a döntő, hanem a 

betelepülő vállalkozások veszik át a főszerepet az ígéretes üzleti haszon reményében. Megje-

lenhetnek nemzetközi, multinacionális cégek, például szállodaláncok, éttermek, utazási irodák, 
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bérautó cégek, stb.. A turizmus már igazán jelentős üzleti tevékenységgé válik, sokszor már a 

szükséges munkaerőt sem tudják a helyiekkel és a környékben lakókkal biztosítani, megjelen-

hetnek a vendégmunkások, szezonális vagy ideiglenes munkavállalóként. Ezek a tényezők már 

komolyan befolyásolhatják az adott területen állandó lakosként élők mindennapjait. A 

desztináció igazán fejlett turisztikai fogadóterületté válik, a turizmus válhat az egyik vagy a 

legfontosabb gazdasági tényezővé a település vagy régió életében  

(Puczkó – Rátz 2005, 40-45). 

A konszolidáció szakaszában már csökken a turisták és a megjelenő új vállalkozások számának 

növekedése, de a fejlődés még töretlen, csak már lassabb ütemű. 

A stagnálás időszakában már eléri a desztináció a fejlődési lehetőségének és a terhelhetőségé-

nek a csúcsát, további jelentős növekedés már nem várható. Ez a szakasz szerencsés esetben 

nagyon sokáig is eltarthat, és ha magas szinten állandósul, akkor a turizmus hosszú távon is 

meghatározó lehet a desztinációban. 

Az életgörbe utolsó szakasza a hanyatlás időszaka, amikor már csökken a turisták száma, a 

vállalkozások egyre kevésbé tudnak megfelelő gazdasági eredményt elérni. A versenytárs 

desztinációk elhódítják a vendégeket, a szolgáltatók kénytelenek árakat is csökkenteni, alkal-

mazkodva az új helyzethez, egy idő után a tevékenység egyre kevésbé lesz jövedelmező, ami 

már nem vonzza majd az új befektetőket.  

A hanyatlás szakasza után (ha bekövetkezik) két eset lehetséges. A rosszabb változat, hogy a 

desztináció lassanként visszafejlődik és egy idő után már nem lesz különösebben kedvelt turisz-

tikai célterület a turisták számára. A kedvezőbb változat, amikor meg tud újulni, és az újjáéledés 

szakasza kezdődik egy átmeneti hanyatlás után. Általában az újjáéledést mesterségesen, ember 

alkotta attrakciók létrehozásával lehet elősegíteni.         

   

     A desztinációs életciklus görbét minden turizmusfejlesztéssel foglalkozó szakembernek cél-

szerű figyelemmel kísérni, és fontos felismerni, hogy éppen most melyik szakaszban van a tu-

risztikai desztináció. A fejlesztéseket ennek megfelelően kell megtervezni, például a hanyatló 

időszakban már kockázatos nagy beruházásokat végrehajtani. Azonban soha nincs örökérvényű 

recept, nem kizárt, hogy ennek hatására fog a desztináció egy újabb fejlődő szakaszba lépni, 

újjáéledni. 

A turisztikai desztinációk életgörbéjének elemzéséhez minden pontos és fellelhető statisztikai 

adat elemzésbe történő bevonása szükséges, amelynek egyik alappillére, a szálláshelyi statisz-

tikák alakulása. A kapacitás adatok, a vendégek és vendégéjszakák száma, majd az erre épülő 

forgalmi adatok longitudinális elemzésével már felvázolható a desztinációs életgörbe.  
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Zhang – Xiao (2014) az egyik, nem tengerparti kínai tartományt elemezve, kimutatja, hogy 

akkor volt a legnagyobb fejlődés, és a legmeredekebb a görbe, amikor a szálláshelyi fejlesztések 

(új szállodák és a régiek felújítása), párhuzamosan más ingatlanfejlesztésekkel megvalósultak. 

Nemcsak a turizmus fejlődött ekkor látványosan, hanem a gazdaság számos más területe, külö-

nösen az építőipar, amely a GDP adatokban is nyomon követhető. Kétségtelen azonban, hogy 

a szállodák növekvő száma és kapacitása, az egyes szállodákban átlagár csökkenést jelentett 

néhány éven át, de az összesített szállodai bevételek a desztinációban emelkedtek, amely a te-

rület fejlődéséhez, tartományi szinten jelentősen hozzájárult. 

Romao – Guerreiro – Rodrigues (2013) szintén a TALC modell segítségével elemzik Délnyu-

gat- Európa turizmusának fejlődését hat éves időtávban, 2003 és 2008 között, 67 db NUTS-2-

es régió turisztikai értékelésével. A kutatás jól feltárja, hogy számos tengerparti régió van Spa-

nyolországban, Franciaországban és Olaszországban is, ahol még mindig a „3 S” „Sun, Sand, 

See” jelentik a fő turisztikai vonzerőt, stagnáló fázisban van, míg számos, tengertől távoli terü-

let a fejlődő és a felfedező szakaszban van. Ez utóbbiak kétségtelenül valamilyen mértékű fej-

lődést jelentenek, bár alacsonyabb szintről lényegesen könnyebb bármilyen fejlődést elérni és 

kimutatni, akár kevés fejlesztéssel, beruházással is, mint egy már fejlett, és feltehetően a fej-

lettségi szintjének a maximuma közelébe került régióban. A kutatás is alapvetően a szálláshelyi 

kapacitásokra, és forgalmi adatokra épül, területarányos és népességarányos fajlagos mutatókat 

értékelve. 

     Egy turisztikai fogadóterület életciklusának különböző szakaszai nagyon szoros összefüg-

gést mutatnak a szálláshelyek, szállodák kapacitásával, a szálláshelyi vendégforgalommal, és a 

szálláshelyek legfontosabb kihasználtsági, és forgalmi mutatószámaival (13. táblázat). 

A mutatók közül érdemes kiemelni a szálláshelyek, szállodák méret szerinti megoszlását, és a 

kategória összetételét. 

     A kapacitás (szállodák számának és kiadható szobák számának) növekedésén túlmenően, jól 

mutatja a befektetői hajlandóságot, ha a hazai kis és közepes vállalkozások mellett már megje-

lennek a nemzetközi befektetők is. A külföldi befektetők piacra lépése egy jelentős előrelépést 

jelent a desztináció életciklusában is, hiszen a szállodaláncok, közepes vagy nagyméretű, magas 

színvonalú szállodák létesítésével csak akkor érdekeltek a fejlesztésekben, ha hosszú távon tud-

nak tervezni, és a desztinációt ígéretes turisztikai fogadóterületnek értékelik. 
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 13. táblázat: A turizmus fő mutatószámainak jellemző értékei a fogadóterület életciklusa során 

Jellemzők Életciklus szakasz 

Felfedezés Bekapcsoló-

dás 

Fejlődés Konszoli-

dáció 

Stagnálás Hanyatlás 

Látogatók, (ven-

dégek) vendég-

éjszakák száma 

Minimális Kevés Sok Túl sok Sok Kevesebb 

Turisztikai be-

vételek 

Jelentéktelen Csekély  Egyre több  Kiemelkedő Magas Alacsony 

Egy lakosra jutó 

turisztikai bevé-

telek 

Jelentéktelen Csekély  Egyre több  Kiemelkedő 

de kiáramló 

Magas, de 

kiáramló 

Közepes 

Egy látogatóra 

jutó turisztikai 

kiadások 

Közepes Magas Nagyon ma-

gas 

Magas Alacsony Nagyon ala-

csony 

Kereslet válto-

zási üteme 

Nagyon 

lassú növe-

kedés 

Lassú növe-

kedés 

Leggyorsabb 

növekedés 

Lassú növe-

kedés 

Leálló nö-

vekedés 

Lassú vagy 

gyors csök-

kenés 

Kínálat válto-

zási üteme 

Nagyon 

lassú növe-

kedés 

Nagyon 

lassú növe-

kedés 

Gyorsuló 

növekedés 

Gyors növe-

kedés 

Lassuló 

növekedés 

Lassú vagy 

gyors csök-

kenés 

A kínálat éves 

árszínvonalá-

nak változása 

Lassú növe-

kedés 

Gyorsuló 

növekedés 

Leggyorsabb 

növekedés 

Lassuló nö-

vekedés 

Lassuló 

csökkenés 

Gyors csök-

kenés 

Szolgáltatások 

árszínvonala 

Alacsony Növekvő Nagyon ma-

gas 

Magas Közepes  Alacsony 

Szálláshelyi vonatkozások 
Szálláskapacitás Nem létező 

v. minimális 

Nagyon ala-

csony 

Alacsony Magas Nagyon 

magas 

Magas 

Kapacitás ki-

használtság 

Adott szin-

ten jó 

Alacsony  Magas Nagyon ma-

gas 

Magas Alacsony 

Szálláshelyek 

méret szerinti 

megoszlása 

Néhány szo-

bás 

Kisebb és 

közepes (he-

lyi) 

Közepes, 

nagy (nem-

zetközi 

Nagy (nem-

zetközi) 

Nagy és 

kisebb 

(nemzet-

közi) 

Nagy és ki-

sebb (nem-

zet-közi) 

Szálláshelyek 

kategória össze-

tétele 

Főként nem 

kategorizált 

Alacsonyabb 

kategóriák 

Közepes, 

magas kate-

góriák 

Magas kate-

góriák 

Magas, 

romló ka-

tegóriák 

Közepes, 

magas kate-

góriák 

Átlagos tartóz-

kodási idő 

Hosszú, nö-

vekvő 

Hosszú, 

csökkenő 

Közepes Közepes, 

csökkenő 

Rövid Rövid 

Átlagos szobaár Alacsony Közepes Magas Nagyon ma-

gas 

Magas Közepes 

Forrás: Butler (1980), Getz (1992), Buhalis (2000), nyomán Jancsik (2011), módosítva  

 

     Egy turisztikai fogadóterület fenntartható módon történő fejlesztését csak integrált tervezés-

sel lehet megoldani. A kettős integráció is alapkövetelmény, amely szerint a „turizmust integ-

rálni kell a természeti, társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális környezetébe” (Lengyel 

2004, 316) illetve a tervezésnek tartalmaznia kell minden fontos turisztikai rendszerelemet, a 

lényeges és a desztinációra jellemző összetevőket.  

Egy desztináció fenntartható turisztikai fejlődése érdekében célszerű a következő lépéseket 

vizsgálatként végrehajtani és beépíteni a tervekbe. 
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     Először fogalmazzuk meg a célkitűzéseinket, hogy mik a rövid, közép és hosszú távú elkép-

zeléseink a desztináció turisztikai fejlesztését illetően. 

Fontos, hogy ismerjük az országos, régiós stratégiákat, terveket, és a mi terveinket ezekhez 

kapcsolódóan és ne ezekkel ellentétesen alakítsuk ki.  

Figyelni kell a kiírt pályázati lehetőségeket, hiszen sokszor azokhoz kell igazítani az elképze-

léseket is, a megfelelő pénzügyi források rendelkezésre állásának elősegítése miatt. Pályázatok 

hiányában csak a saját önerős és a befektetők anyagi lehetőségeire támaszkodhatunk majd, ami 

lehet, hogy már az elején módosíthatja a reálisan megfogalmazott célkitűzéseinket.    

     A helyzetelemzés a tervezésnek egy nagyon fontos része, mert ez szolgál kiindulási alapnak 

a későbbi elemzésekhez, a tervek és a véglegesített célok megfogalmazásához. A helyzetelem-

zésben a külső környezeti elemeket kell sorra venni, erre az egyik jól használható módszer a 

STEEP analízis. A társadalmi, technológiai, gazdasági, ökológiai, politikai és jogi környezetet 

alaposan végég kell vizsgálni, országos, régiós, térségi és települési szinteken. Néhány tekin-

tetben az országos és a helyi elemzések nem térnek el egymástól, máskor lényeges különbségek 

is adódhatnak. A lényeg, hogy a turizmusban is fontos tényezőkre koncentráljunk, nem szabad 

a részletekben elveszni, különösen olyan kérdésekben, amelyek csekély hatással vannak a 

desztináció turizmusára és annak fejlesztésére. Nem szabad elfelejteni a kereslet-kínálat elem-

zését, az erőforrások elemzését, a vonzerőleltárt és a desztináció versenyképességét befolyásoló 

fő tényezők értékelését (Ritchie – Crouch 2005, 46). 

A versenyelemzésben ki kell térni az ágazaton belüli versenyre, az elérhető profitrátára, orszá-

gos és a desztináció helyi szintjén is. A versenytárselemzésben a fő versenytárs régiók elemzé-

sét kell elvégezni, és egyre inkább ajánlatos a „benchmarking” típusú, a legjobbhoz való ha-

sonlítással kapcsolatos elemzés is.  

Ajánlatos több SWOT analízist (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) is készíteni, 

az egyik lehet a helyzetelemzés során feltárt lényeges tényezők minősítése, amelyből a szintézis 

és a jövőkép is megfogalmazható. 

Az áttekintő táblázatos formát mindig kövesse, értékelő magyarázó szöveges elemzés, amely-

ben már megjelenhetnek a jövőre vonatkozó javaslatok.  

Az előrejelzést célszerű üzletáganként és szegmensenként is elkészíteni az előző évek statiszti-

kai adataiból is levonható trendek, tendenciák felvázolásával.   A stratégia megfogalmazása a 

marketingmix desztinációra jellemző elemeinek az elemzésével történjen, amelyből már szoro-

san következnek a konkrét cselekvési programok, akciótervek meghatározásai (Lengyel 2004, 

318). 
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A marketing menedzsment szemlélet egy turisztikai desztináció életében különösen fontos, nél-

küle nehéz lesz a megfelelő marketing kommunikációt kialakítani a fogadóterület értékesíthe-

tősége érdekében. 

     A tervet le kell bontani alprogramokra, megjelölve a felelősöket és a határidőket. Több egy-

szerre futó projekt esetén célszerű mindegyikhez projektvezetőt kinevezni. A folyamatos visz-

szacsatolásos ellenőrzés rendkívül fontos, de megfelelő időközönként, hetente, havonta, ne-

gyedévente, minden felelős projektgazdának és vezetőnek célszerű beszámolnia szóban és írás-

ban egyaránt a tervek és feladatok időbeni állásáról azok végrehajtásáról. 

 

4.5.2  Ingatlanok piaci értékének ciklusmodellje  

A TALC modell és a Real Estate Market Value Cyle Model (PWC, 1999) (Ingatlanok piaci 

értékének ciklusmodellje) használata kiválóan kombinálható, amelyet az ingatlanfejlesztők el-

sősorban a kockázatelemzésre használnak, de az ingatlanokat bérbeadók, értékbecslők és a szol-

gáltató cégek is használnak (14. táblázat).    

14. táblázat: Ingatlanok piaci értékének ciklusmodellje 

 Hanyatlás Megújulás Növekedés Fő jellemzők 

Kínálat Csökken Csekély Elkezd növekedni Jobban növek-

szik, mint a ke-

reslet 
Kereslet Csökken Elkezd növekedni Nagyobb, mint az 

új kínálat  
Pozitív, de lassú 

változás 
Bérleti díjak Esnek Nincs növekedés Pozitív növeke-

dés 
Pozitív növeke-

dés 
Értékre vonat-

kozó hatások  
Csökkennek  Javul Javul Stabil 

Forrás: PriceWaterhouseCoopers (1999) alapján, Schuckert – Boksberger (2008) 

 

A turisztikai desztináció életciklus görbéjét alapvetően a területre látogató vendégek számából, 

és a vendégek által a szállodákban és az egyéb szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számá-

ból rajzolhatjuk, határozhatjuk meg. Ez felértékeli a szálláshelyek szerepét, mivel a viszonylag 

pontos és megbízható statisztikák, amelyek kiindulási alapként használhatók, innen származ-

nak. Az egyéb gazdasági és társadalmi hatások már lényegesen nehezebben mérhetők, a turisták 

költése, a helyi adóbevételek, a foglalkoztatottság, az ingatlanok értéke, a turizmus által gene-

rált helyi bűnözés nagyságrendje, és még számos hatás együttes eredője, egy életciklus görbé-

ben már körülményesen ábrázolható. 
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4.5.3 Desztinációk versenyképességi modelljei 

 

     Számos turizmuskutató foglalkozott a desztinációk versenyképességének kérdéskörével, a 

legfontosabb modellek rövid áttekintése mindenképpen indokolt, mert ezek segítségével ered-

ményesebb lehet a turizmusfejlesztés egy adott területen.  

A Ritchie – Crouch modell (1993 és 2003) a legátfogóbb és legrészletesebben kidolgozott mo-

dell a turisztikai desztinációk versenyképességére. A két szerző már a kilencvenes évek elején 

foglalkozott a témával, és 1993-ra az AIEST (Association Internationale d’Expert Scientifique 

du Tourism: Turisztikai Szakértők Nemzetközi Szövetsége) 43. kongresszusán bemutatta az 

első modelljét, amelyet az évek során folyamatosan továbbfejlesztettek. 2003-ra jelent meg a 

modell kiforrott változata, amelyet könyvben publikáltak. A modell szerint egy turisztikai 

desztináció versenyképességét alapvetően öt fő témacsoport határozza meg, amelyeket további 

külső környezeti tényezők befolyásolnak még. 

Az alaptényezők és erőforrások a kiindulási alap, amelyre a többi tényező épül, ezek már fon-

tosak abból a szempontból, hogy eldönthető, alkalmas-e a desztináció turizmusfejlesztésre.    

Az infrastrukturális ellátottság, a megközelíthetőség, az emberi és pénzügyi erőforrások, a ven-

dégszeretet, a turisztikai szolgáltatók, a helyi politikai szándék és támogatás a turizmus fejlesz-

tése iránt, tartoznak ide.  

A modell szerint erre épülnek a központi erőforrások és a vonzerők, amelyek a következők: 

éghajlat, flóra és fauna, tájkép, kultúra, történelem, események, rendezvények, szórakozási le-

hetőségek, vallás, etnikai gyökerek, stb. és a turisztikai szuprastruktúra, ideértve a szálláshe-

lyeket, a vendéglátást, témaparkokat, stb..    

A következő szint a desztináció menedzsmentről szól, amelynek kiemelt szerepe van egy 

desztináció versenyképessége és sikeressége szempontjából. A főbb komponensei a turisztikai 

menedzsment feladatkörébe tartoznak, tehát szakmai kérdéseket érintenek. Ilyenek a marke-

tingfeladatok, szervezetek, a szolgáltatások színvonala, minősége, információk, kutatás, okta-

tás, továbbképzés, pénzügyi finanszírozás, látogatómenedzsment, krízis menedzsment. 

A desztinációs marketing szervezetekhez tartozik a feladatok egy része, a nemzetközi és a hazai 

TDM rendszerek kiépítése, a szervezetek megalakítása ezeket a célokat szolgálja. 

A másik kiemelt jelentőségű szint a desztinációs politika, a tervezés, és a fejlesztés. Ezek egy 

része már nem szakmai, hanem a politikai döntéshozás szintje. A stratégiai tervezés a leglénye-

gesebb, beleértve a fejlesztéspolitikát, amely meghatározza a desztináció jövőbeli, a fenntart-

ható fejlődését és a versenyképességét is.  
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A következő szint a minősítő és erősítő tényezők, úgymint a helyszín, a biztonság, a desztináció 

árszínvonala, a kölcsönös függőség, imázs, kapacitások.           

Mindezeket befolyásolják a globális makrokörnyezet és a mikrokörnyezet, valamint desztináció 

viszonylagos előnyös adottságai, és a versenyképes fejleszthető erőforrásai.   

A minden kétséget kizáróan legátgondoltabb modellt a szerzők több célra ajánlják. Egy 

desztináció elemzésénél a megértést szolgálhatja a modell elemeinek végiggondolása során, a 

menedzsment számára modellt biztosít, nehogy valamilyen lényeges tényező elkerülje a dön-

téshozók figyelmét, és egy desztináció részletes értékelésénél eszközként is használható.       

A néhány évvel későbbi még jobban továbbfejlesztett Ritchie – Crouch (2005) modell talán a 

legátfogóbban írja le egy desztináció versenyképességét, egy turisztikai desztináció vizsgálati 

lehetőségére is többféle területi egységet határoz meg.  

A két szerző szerint a következő szinteken lehet a turisztikai desztináció versenyképességét 

vizsgálni: Makro régiós szinten, több országot beleértve. Erre példa az UNWTO statisztikái 

szerinti turisztikai nagyrégiók, de Európán belül is különböző országok együtt is kezelhetők a 

turizmus szempontjából, pl. mediterrán országok, skandináv országok, sí régiók az Alpokban. 

Országos szinten, amely elemzés szempontjából kedvező, mert az országos turisztikai statisz-

tikák mellett az egyéb társadalmi, gazdasági mutatók rendelkezésre állása megkönnyíti az elem-

zést, más olyan területi egységekhez képest, ahol nem állnak olyan széles körben adatok a ren-

delkezésre. Országon belüli tartomány, nagyrégió, vagy nagyobb adminisztratív területi egység. 

Országon belüli kis és közepes méretű régió, ilyenek lehetnek Európában a tervezési-statisztikai 

régiók (NUTS-2 szint) vagy turisztikai régiók vagy ennél kisebb területi egységek is, nálunk 

például a megyék, korábban az üdülőkörzetek, kistérségek vagy járások, stb..  

A térségi szintű turizmuskutatásnak hazánkban is vannak hagyományai (Aubert et al. 2007); 

(Fehér – Kóródi 2008). A következő már a városi és települési szint, ahol lehet és érdemes a 

turizmust értékelni (Michalkó 1999); (Könyves – Szabó – Tikász 2009). 

A legkisebb lokális tér, amely turisztikai versenyképessége még vizsgálható, lehet például egy 

nemzeti park, témapark, esetleg egy kisebb konkrét területhez kötött turisztikai attrakció. 

 

 

Porter modelljei (1980 és 1990) a legismertebbek, a széles körben való alkalmazhatóságuk mi-

att. A korábbi 1980-as modell az általános versenyképességi stratégiával foglalkozik. 

A versenyképességi előnyök két fontos alkotóeleme a költségek kérdésköre és a differenciálás, 

a megkülönböztethetőség. Az 1990-es Porter modell, modell öt fő komponensből áll, a már a 

piacon létező versennyel, desztináció esetén az adott fogadóterület szolgáltatóinak versenyével, 
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az esetleges túlzott szállodai kapacitásokkal, a kínálati turisztikai termékek tárolhatatlanságá-

val, így romlékonyságával. A további négy komponens a desztináció kereslet-kínálati verseny-

helyzetét, a vevők-szállítók alkupozícióit, az új belépők által okozott kockázatokat és veszély-

helyzetét és a desztináció helyettesíthetőségét elemzi. A turisztikai desztináció könnyen helyet-

tesíthető egy másik hasonló adottságú desztináció választásával a turisták részéről, de ugyanígy 

egy befektető is választhat egy másik helyszínt akármilyen turisztikai beruházása számára, szál-

lodai, témapark, étterem, stb. projektek esetén is. 

 

Poon modelljében (1993) a fő hangsúly az innováció szerepén, és a minőségen van, de lénye-

gesnek tartja a turizmus, vezető ágazattá válását a desztinációban. A környezeti elemek és a 

fenntarthatóság, valamint a szolgáltató szektor erősítése a desztináció sikeres stratégiájának 

fontos részei. A desztinációban még nem jelen levő turisztikai termékek fejlesztése és megje-

lenése szintén fontos része a stratégiai modellnek. Poon elfogadja Porter modelljeit, de kritizálja 

is, mely szerint inkább a termelő ágazatokban alkalmazható, mint a szolgáltató szektorban. Eb-

ből kifolyólag kétféle modellt is kidolgozott, egyiket az ipari termelés céljaira, míg a másikat a 

turisztikai desztinációk számára. 

 

Az ár versenyképességi modell kidolgozása Dwyer et al. (2000) nevéhez fűződik. A modell fő 

komponensei az árak, amelyeket vásárlóerő paritáson hasonlítanak össze különböző, nemzet-

közi turisztikai desztinációk, elsősorban országok esetén. A turisztikai fogyasztói kosárba azok 

a turisztikai kiadások kerülnek, amelyek szinte minden nemzetközi utazás alkalmával felme-

rülnek, repülőjegy, szállodai szoba ára, transzfer költségek, étkezés költségei, belépők árai, stb.. 

Az árfolyamok és az árak folyamatos változása és a megfelelő adatok összegyűjtése nehézséget 

okoz a modell pontos és naprakész használhatóságát illetően, egy adott vizsgálati pillanatban 

viszont jó összehasonlítási alapot nyújt. További nehézség a különböző országok szállodáinak 

és az egyéb szolgáltatásoknak az eltérő színvonala, amely még ugyanannak az országnak kü-

lönböző régióiban és városaiban is előfordul. A szolgáltatások árai is jelentősen eltérhetnek a 

különböző országokban, vannak, amelyek az egyikben nagyon olcsók, míg a másikban drágák, 

és fordítva. A nagyobb távolságra történő utazás esetén a magas utazási költségek torzíthatják 

az indexet ezért a torzítások hatásainak csökkentése érdekében három komponensben adják 

meg a versenyképességi indexet. 

Az egyik az utazási költségek indexe, a másik a desztinációban igénybe vett szolgáltatások 

indexe, míg a harmadik a kettőt együtt mutatja összesítve. 
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A modell előnye és hátránya is tulajdonképpen ugyanaz, hogy az árak és árfolyamok hatásainak 

összehasonlítására szűkíti le egy desztináció turisztikai versenyképességét, viszont ez nagyon 

szemléletes módon mutatja a turistáknak a számukra is megfizethető desztinációkat az össze-

hasonlítások kapcsán. A modell nagyon leegyszerűsített, összehasonlító jellegű elemzését sok 

turista is elvégzi az utazása előtt, de ezek komolyabb számításokon alapuló változatát az utazási 

irodák és a turisztikai marketing szervezetek is alkalmazzák, amikor közzéteszik, hogy az adott 

ország árszínvonalát figyelembe véve egy euró vagy egy dollár turisztikai szolgáltatás mennyit 

ér, vagy mennyibe kerül nekünk a mi országunk árszínvonalához hasonlítva.         

Dwyer 2003-ban és 2004-ben más szerzőtársakkal kidolgozott egy újabb modellt, ami más, 

mint a korábbi ár-versenyképességi modell volt (Dwyer – Kim 2003, 2004). A modell felhasz-

nálja a Ritchie – Crouch modell tartalmi elemeit is, de két tekintetben különbözik tőle. Az egyik, 

hogy a korábbi ár-versenyképességi modell tapasztalatait felhasználva, a keresleti feltételeket 

beépíti, ami pedig nagyban függ a kínálati áraktól. A másik pedig ehhez kapcsolódik, a társa-

dalmi-gazdasági jólét, az életminőség meghatározó elemei, amelyek szintén befolyásolják a 

versenyképességet.  

 

4.5.4 A modellek szintézise  

     A versenyképességi modellek használhatósága különbözik a területi lehatárolásoktól, nem 

mindegyik modell alkalmas kis és nagy területi egységek értékelésére egyaránt, illetve a vizs-

gálatok megközelítési módja is jelentősen különbözik egymástól, bár több modell között átfe-

dés és az előző modellre építkezés is felfedezhető. A modellek szintéziséből a legfontosabb 

közös kulcstényezők a következők lehetnek (Vanhove 2011b, 165-192) szerint, más kutatók 

megállapításaival és saját észrevételekkel kiegészítve.  

A természeti, az ember által alkotott épített, vagy a kulturális vonzerők valamelyike nélkül 

aligha képzelhető el egy sikeres turisztikai desztináció. Az attrakciók szinergiahatása erősítheti 

a vonzerőt, tehát ha egy desztinációban több attrakció is megtalálható, akkor az összesített 

vonzerő ennek a többszöröse is lehet (Puczkó – Rátz 2000, 45). 

Ide tartoznak még az infrastrukturális elemek, így a szállodaipar is, amelyek önmagukban 

ugyan nem jelentenek feltétlenül vonzerőt, de a turizmus lebonyolításához feltétlenül szüksé-

gesek. Néhány speciális vagy egyedi szállodatípus, amely különleges élményt vagy szolgálta-

tást nyújthat, már lehet akár önálló vonzerő is, ha a szálloda kiválasztása az elsődleges fő mo-

tiváció. Így a szálloda kiválasztásával egyben a desztináció választása is megtörténik, bár alap-

vetően a desztinációt választják ki először a turisták.  
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     A turizmus által generált vendégforgalom árbevételei, az adott fogadóterület általános ár-

színvonala, illetve nemzetközi turizmus esetén a küldő és a fogadó ország valutaárfolyamai. A 

fogadóterület túlértékelt árfolyama megdrágítja az odautazást, az alulértékelt pedig elősegíti, 

ösztönözheti. Az adók szintén befolyásolják az árakat, az általános forgalmi adón, a szektorális 

adókon és helyi adókon keresztül a turisták és közvetlenül érzékelhetik. 

     Magyarország pillanatnyilag rekorder az Európai Unión belül a 27 %-os ÁFA-val, a szállás-

hely szolgáltatásban 18 %-os kedvezményes adókulcs van érvényben. A szálláshely szolgálta-

tás ÁFA kulcsa is lényegesen magasabb az Európai Uniós 10 %-os átlagnál, amely jelentősen 

rontja a magyarországi szálláshely szolgáltatók versenyképességét a nemzetközi piacon.  

A HOTREC álláspontja szerint (2002, 114-117), mivel az ÁFA kulcsok közvetlenül befolyá-

solják az ágazat versenyképességét, a szálloda és vendéglátóipari szolgáltatásokra a lehető leg-

alacsonyabb ÁFA kulcsot kellene alkalmazni.       

     A másik kritikus pont a munkabérekhez kapcsolódó járulékok magas százalékos aránya. A 

turizmus nagyon élőmunka igényes ágazat, és ez fokozottan érvényesül a szálláshely szolgál-

tatóknál. A turizmusban egy speciális helyi típusú adó az idegenforgalmi adó, amely különböző 

elnevezésekkel (pl. „local tax”, „bedtax”, „kurtax” „orttax” stb.) a legtöbb országban használa-

tos, az eltöltött vendégéjszakákhoz kötődik, a szálláshelyek szedik be, de nem az ő bevételük, 

hanem a helyi önkormányzatoké. Az idegenforgalmi adó másik típusa a turisztikai hasznosítású 

ingatlanokra kivetett építményadó, amelyet az ingatlantulajdonosoknak kell megfizetniük az 

önkormányzat számára. A szállodák általában fizetnek ilyen ingatlanadót, bár nem mindegyik 

önkormányzat vezeti be, még azok közül sem, akik a vendégéjszakák után kivetették. 

     Az innovációnak kétféle értelmezése van egy desztináció esetén. Egyrészt, hogy a technikai-

technológiai jellegű újítások eredményei milyen gyorsan jelennek meg az adott, turistákat fo-

gadó területen, és a turisták milyen gyorsan tudják használni, alkalmazni őket. Ilyenek például 

az internet, a „wi-fi” elterjedése, az „okos telefonok” applikációi, az autópálya díjrendszer hasz-

nálatának egyszerűbbé tétele, a hitelkártyás fizetési módok széleskörű alkalmazhatósága, stb.. 

Lényegében minden olyan rendszer, amelyet a fejlett világ lakói otthon megszoktak, és akár 

üzleti úton, akár szabadidős turistaként igénylik már ezeket a szolgáltatásokat, hiányuk a 

desztinációra nézve hátrányos lenne. A másik értelmezése az innovációnak egy turisztikai 

desztinációban, a turisztikai termékek folyamatos fejlesztése, újabb és újabb igénybe vehető 

turisztikai szolgáltatások megjelenése az adott piacon. A marketingkommunikációnak fontos 

szerepe van az újdonságok megismertetésében, hogy a visszatérő és az új vendégek vonzónak 
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érezzék a megújuló turisztikai kínálatot. Ilyen lehet az attrakciós szektorban egy kulturális ren-

dezvény sorozat, de akár egy új témapark, vagy a szálláshely szektorban egy új szálloda meg-

nyitása, amelyek új vendégkört is jelenthetnek a desztináció számára (Kovács 2004, 65-70).    

     A stratégiai tervezés kötelező minden turisztikai desztináció számára, amely egyrészt a kö-

zép és hosszú távú területfejlesztési stratégiát, másrészt a marketingstratégiát jelenti. 

A területfejlesztési stratégiának nem csak turisztikai vonatkozásai vannak, de ha az adott terü-

leten lényeges és fejleszthető a turizmus, akkor mindenképpen integrálni kell bele a turizmus-

fejlesztést is. A stratégiának ki kell térnie a turizmus fejleszthető elemeire, a kapacitáskínálat 

jobb kihasználására, a kapacitás tervszerű növelésére, új munkahelyek teremtésére a turizmus-

ban. A marketingstratégia és az éves marketing tervek kidolgozásának a fő célja, hogy támpon-

tot nyújtva, a marketingmunka eredményes lehessen, és egyre több turista érkezzen a 

desztinációba, és minél többet költsenek a turisztikai szolgáltatóknál. 

A tervek tartalmaznak külső és belső helyzetelemzést, versenyelemzést, versenytárselemzést, a 

desztinációról és a környezetéről (STEEP analízis, SWOT analízisek), valamint előrejelzést. 

Megfogalmazzák a küldetést, meghatározzák a piaci szegmenseket, a célcsoportokat, a piaci 

pozíciót, a stratégiát és az elérésük érdekében az akciótervet. Folyamatos ellenőrzés mellett, ha 

szükséges, módosítják a terveket és az elérendő célokat (Kozma 2006, 92-97).  

     Egy turisztikai desztináció pozícionálása a termékeknél szokásos szegmentálás, célpiacok 

meghatározása, piaci pozícionálás feladatainál komplikáltabb és hosszadalmasabb folyamat.  

Az előnyös imázs kialakítása, annak fenntartása, más desztinációktól való megkülönböztethe-

tősége, és a potenciális turistákkal való megismertetése a legfőbb elemei egy desztináció pozí-

cionálásnak. Egy turisztikai desztináció márkázására az egyik legjobb példa a svájci St. Moritz, 

ahol a hosszú éveken át következetesen alkalmazott márkapolitika meghozta az eredményét, és 

az egész világon széles körben ismertté vált (Ferner 1994, 162-164).  

Piskóti (2012) szerint a „területek, térségek, települések márkázása nem egyszeri, nem egyér-

telmű feladat, hanem egy – gyakran bonyolult márkarendszer építésére van szükség. Különösen 

fontossá válik a márkaépítés a turizmus területén.” A szerző felvázolja egy regionális turiszti-

kai márkarendszer elemeinek összefüggéseit és leírja a márkaépítés fő lépéseinek egy lehetsé-

ges változatát (Piskóti 2012, 321-322).  

     Egy turisztikai desztináció eredményes működéséhez szükség van a szakmai szervezetek, a 

turisztikai klaszterek, az önkormányzatok, az oktatási intézmények, a kamarák, és a vállalko-

zások megfelelő szintű együttműködésére, még akkor is, ha különösen a vállalkozások esetén 

ellenérdekeltségről és egymás versenytársairól van szó. Magyarországon a TDM (Turisztikai 

Desztinációs Menedzsment) rendszer nemzetközi minták alapján történő kiépítése alapvetően 
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erről szól, és a „célja a fenntartható és versenyképes turizmus rendszerének kialakítása és mű-

ködtetése egy turistákat fogadó térségben” (Lengyel 2008, 15).  

     A turizmus, vezető ágazattá történő fejlesztése a desztinációban viszonylag kevés helyen 

valósítható meg Magyarországon. Hazánkban kevés olyan város és község található, ahol a tu-

rizmus a legfontosabb ágazat, és a helyi lakosságnak és a vállalkozásoknak is az első számú 

megélhetési lehetőség. Ilyenek általában a gyógyturizmus legkiemelkedőbb hazai helyszínei, 

Hévíz, Hajdúszoboszló, Bük, Zalakaros, ahol az állandó helyi lakosok száma viszonylag ala-

csony, és ehhez mérten a vendégéjszakák száma, a turizmus intenzitása pedig magas, és más 

gazdasági ágazatok kevésbé jelentősek. A Balaton partján levő települések többségénél szintén 

a turizmus a legfontosabb ágazat, azonban az időjárásfüggő főszezon nagyon rövid ahhoz, hogy 

a területen élők többsége, egész évben és hosszú távon, kizárólag a turizmusból meg tudjon 

élni.  

     A minőségmenedzsment és a minőségi szemlélet minden turisztikai vállalkozásnál fontos, 

egy desztinációban a sok magas színvonalú szolgáltatás adja a turisták számára is az érzékelhető 

minőséget. A vállalati és egyéb általános minőségbiztosítási rendszereken túlmenően fontos a 

jogszabályi rendelkezések, és az etikai normák betartása és a hatóságok részéről a betartatása, 

rendszeres ellenőrzések által. A turizmusban alkalmazott minősítő rendszerek többsége ugyan-

ezt a célt szolgálja közvetlenül vagy közvetve. Hazánkban ilyenek például a Hotelstars Union 

szállodai minősítő rendszer, a TÜV-Rheinland gyógyszállodákra és wellness szállodákra kidol-

gozott és alkalmazott minősítő rendszere, a Magyar Turizmus Minőség Díj, az ISO, a HACCP, 

a Védnöki tábla, az MSZÉSZ „zöld szálloda” programja.  

     Egy desztináció megközelíthetősége kulcsfontosságú a versenyképességet illetően. A mo-

dern turizmus kialakulását a közlekedési eszközök és technika fejlődése alapozta meg. Képzel-

jük el a görög, a Baleári, a Kanári stb. szigeteket repülőterek nélkül. Aligha fejlődhetett volna 

a turizmus első számú ágazattá az ilyen desztinációkban, megfelelő közlekedési infrastruktúra 

nélkül. Manapság már nemcsak a távolság leküzdése, hanem a költség és időtényező a legfon-

tosabb kérdés a biztonság mellett, természetesen attól függően, hogy nemzetközi vagy belföldi 

utazáson veszünk-e részt. A közlekedési infrastruktúra hiányosságai, és sok ország nagyon 

rossz közlekedési morálja gyengíthetik a desztináció versenyképességét. Fontos lenne még, 

hogy több alternatíva közül választhassunk egy desztináció könnyű elérhetőségét illetően 

(Crouch 2007), hazánkban ez is sajnos csak a főútvonalak és a vele legtöbbször párhuzamosan 

futó vasútvonalak együttes megléte esetén megoldható. 

     A modellek szintézise kapcsán érdemes visszatérni az egyik legismertebb modellhez, a szál-

lodákra, a szállodai versenyhelyzetre adaptált Porter modellhez, amely nemcsak a szálláshelyek 
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versenyét, hanem az adott desztináció piaci viszonyait is illusztrálhatja a kereslet – kínálati 

viszonyoknak megfelelően. A Porter modell szállodaipari versenyhelyzetet illusztráló adaptá-

ciója jó kiindulási lehetőség a más modellek által felvázolt és kiemelt lényeges elemek kiegé-

szítésével, hogy egy adott turisztikai desztináció fejlettségéről, versenyképességéről, és azon 

belül a szállodaipari helyzetről reális képet kapjunk (6. ábra).   

6. ábra: A szállodák versenyének struktúrája a Porter modell alapján 

 

Forrás: Porter modell alapján (Szalók – Fehér 2004), módosítva 

 

A modellt konkrét tartalommal feltöltve a versenytársi kör (piaci megoszlás, piaci részesedés, 

foglatsági index, átlagár index, stb.) elemzésével (Géher 2000) a gyakorlatban is alkalmazható 

módszert kapunk a turisztikai, szállodaipari értékelésekhez.     
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4.6 A szállodák helye és szerepe a Turisztikai Versenyképességi Indexben  

 

     A TTCI indexet (Travel and Tourism Competitiveness Index) a World Economic Forum 

2007-ben publikálta először, a Travel & Tourism Competitiveness Report alapján, amelynek 

elkészítésében az UNWTO, a WTTC, az IATA (International Air Transport Association) szer-

vezetek vettek részt, 124 ország értékelésével. Az elkészítéshez több nagy légitársaság, az 

ICAO (International Civil Aviation Organization), és az UNESCO is segítséget nyújtott (Coles 

– Hall 2008, 15). A közvetlen előzménye a WTTC által kidolgozott Competitiveness Monitor, 

amely 23 változó értékelésével próbálta mérni a versenyképességet.  

     A 2015-ös TTCI index már 141 országot értékelt és változtattak a módszertanon is, a korábbi 

79 helyett már 90 indikátort mértek. A 2017-es index 136 országot értékelt szintén 90 indiká-

torral, amelyek mintegy kétharmada statisztikai adat, egyharmada pedig mélyinterjús kutatás 

eredménye, turisztikai szakértők, döntéshozó gazdasági vezetők véleménye alapján.   

     A TTCI négy sub-indexe 14 pillérből áll, amelyek tartalmazzák az értékelt 90 indikátort. 

Az első sub-index öt pillére a társadalmi – gazdasági környezetet értékeli, benne elsősorban az 

üzleti környezetet, a biztonsággal kapcsolatos adottságokat, az egészségügyi és higiéniai elő-

írásokat és viszonyokat, az emberi erőforrásokat, a munkapiaci helyzetet, és az információs 

technológia elérhetőségét, annak színvonalát. 

A második sub-index négy pillérre bontva tartalmazza a turizmus szabályozását és működésé-

nek feltételeit.  Ide tartozik a turizmus prioritásának kérdése, a nemzetközi nyitottság, a turisz-

tikai szolgáltatások árainak versenyképessége és a környezeti fenntarthatóság.   

A harmadik sub-index három pillérre bontva az infrastruktúrával foglalkozik. Két pillér a légi, 

a szárazföldi és a vízi közlekedés infrastrukturális adottságait értékeli. 

A turisztikai szolgáltatások részeként veszi figyelembe az adott ország szállodaipari kínálatát.  

A negyedik sub-index két pillérből áll, a természeti és kulturális erőforrásokat veszi figyelembe.  

     Blanke – Chiesa (2009) szerint, több gyenge és kifogásolható pontja van a TTCI indexnek: 

a sub-indexek indikátorainak súlyozása kezdetektől fogva vita tárgya, mert egyes országoknak 

kedvez, míg másoknak nem. Egyértelmű például, hogy a szabályozói környezetet könnyebb 

megváltoztatni, fejlesztések nélkül is versenyképesebbé lehet tenni, mint az infrastrukturális 

elemeket vagy a rendelkezésre álló erőforrásokat. A TTCI index az országok turisztikai ver-

senyképességét mutatja, de a turisztikai desztinációk nem fedik le az országok teljes területét. 

Az egész országra érvényes statisztikákban benne vannak a turizmus szempontjából irreleváns 

területek adatai is, amelyek lerontják, torzítják a turisztikai fogadóterületek eredményeit.    
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A TTCI index statikusnak tekinthető Vanhove (2011) szerint, mintha egy pillanatfelvétel lenne 

az ország turisztikai versenyképességéről, addig a versenyképességi modellek és ezek kulcsté-

nyezői inkább dinamikusnak tekinthetők, a tervezés, a fejlesztések, az innováció, a desztinációs 

menedzsment, minőségmenedzsment hatásainak köszönhetően (Albert 2016c). 

     A 15. táblázat a turisztikai szempontból tíz legversenyképesebb országot mutatja a 2017-es 

WEF-TTCI index alapján, amelyben 136 országot vontak be az elemzésbe, alapvetően 2015-ös 

és néhány esetben 2016-os adatokra támaszkodva. 

15. táblázat: 
A Turisztikai Versenyképességi Index (WEF-TTCI 2017) alapján a legversenyképesebb országok, ki-

egészítve a nemzetközi turista érkezések számával és Magyarország adataival 

WEF-TTCI  

index 

Nemzetközi 

turista érke-

zések száma 

2015-ben 

(ezer) 

WEF-TTCI sub-indexek 

Helyezés / Pontérték: 1-7 skálán 

Helyezés / ország Pont-

érték: 

1-7  

skálán 

1.  

Társadalmi 

gazdasági 

környezet 

 

2.  

Turizmus  

működési 

feltételek 

3.  

Infra- 

struktúra 

4.  

Természeti 

és kulturá-

lis erőforrá-

sok 
1. Spanyolország 5,43 68 521 30. 5,5 7. 4,8 4. 5,6 3. 5,9 

2. Franciaország 5,30 84 451 26. 5,5 26. 4,6 9. 5,4 4. 5,8 

3. Németország 5,28 34 971 12. 5,9 24. 4,6 6. 5,6 9. 5,1 

4. Japán 5,26 19 737 13. 5,8 11. 4,7 13. 5,1 7. 5,4 

5. Egyesült Királyság 5,20 34 435 18. 5,7 73. 4,2 5. 5,6 8. 5,3 

6. USA 5,12 77 510 25. 5,6 58. 4,3 1. 5,7 11. 4,9 

7. Ausztrália 5,10   7 444 21. 5,7 34. 4,5 14. 5,1 10. 5,1 

8. Olaszország 4,99 50 731 57. 5,1 67. 4,3 16. 5,0 5. 5,6 

9. Kanada 4,97 17 977 23. 5,6 56. 4,4 7. 5,6 14. 4,4 

10. Svájc 4,94   9 304 2. 6,2 27. 4,6 3. 5,7 33. 3,3 

…49. Magyarország 4,06 14 316 45. 5,2 20. 4,6 46. 4,0 68. 4,6 

Forrás: World Economic Forum - The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 alapján,  

saját szerkesztés 

 

A TTCI összesített index az országok sorrendjét mutatja a turisztikai versenyképesség szerint, 

de nem kizárólag az összesített sorrend az érdekes, hanem az egyes összetevők (sub-indexek, 

pillérek, indikátorok) külön értékelésével már részletesebb eredmények feltárása is lehetséges. 

A négy sub-index sorrendje alapján látható, hogy az összesített index helyezései a 3-as és a 4-

es sub-indexek által felállított sorrendhez állnak sokkal közelebb, mint az 1-es és 2-es sub-

indexek sorrendjéhez (15. táblázat). 

Tehát az infrastrukturális valamint a természeti és kulturális erőforrásoknak nagyobb jelentő-

ségük van, mint a többi tényezőnek, ami alátámasztja Blanke – Chiesa (2009) korábban hivat-

kozott véleményét, amit még az első publikált TTCI index (2007) alapján fogalmaztak meg, de 

érvényes a tíz évvel későbbi 2017-es TTCI indexre is.  

A versenyképességi index országok közötti sorrendje és a nemzetközi vendégérkezések száma 

között kimutatható összefüggés, de nem minden ország esetében, az ország mérete, lakosság-

száma és a belföldi turizmusának részaránya ezt jelentősen befolyásolhatja. 



 57 

A 14 pillér és a 90 indikátor alapján nagyon változatos és szélsőséges sorrendek alakulnak ki, 

amelyek részéletes ismertetésére terjedelmi korlátok miatt nincs lehetőség, de a témakör jellege 

miatt, két szállodai indikátort érdemes kiemelni.   

A 8-as pillér (Ár versenyképesség index) 8.02-es indikátora, a „Szállodai árindex”, amely át-

lagárakat mér az adott ország márkanévvel ellátott első osztályú szállodáiban.  

Jól látható, hogy ezek alapján az alacsony szállodai átlagárat elérő országok kerültek az élre 

(16. táblázat), míg az összesített index TOP 10 országainak többsége az 50-60. hely környékén 

található, de például a „drága” Svájc az utolsó helyek egyikén van ebből a szempontból. 

 

16. táblázat: Szállodai indikátorok a WEF-TTCI (2017) indexben 

8.02 indikátor 

Szállodai árindex (2015) 

12.01 indikátor 

Szállodai szobakapacitás (2015) 

Átlagár az első osztályú szállodákban (USD) Szobák száma 100 lakosra vetítve (pontérték) 

1. Litvánia 68,2 1. Málta 4,3 

2. Lengyelország 69,2 2. Izland 4,1 

3. Namíbia 71,5 3. Görögország 3,8 

4. Szlovákia 71,8 4. Ciprus 3,5 

5. Lettország 73,4 5. Ausztria 3,4 

6. Bulgária 75,2 6. Montenegró 2,4 

7. Indonézia 76,0 7. Barbados 2,2 

8. Dél-Afrika 78,3 8. Zöld-foki Köztársaság 2,0 

9. Tunézia 78,9 9. Spanyolország 2,0 

10. Románia 79,4 10. Új-Zéland 1,9 

…13. Magyarország 82,2 …47. Magyarország 0,7 

Forrás: World Economic Forum - The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 alapján,  

saját szerkesztés 

 

A másik szállodai indikátor a 12-es pillér (Turisztikai szolgáltatások infrastruktúrája) 12.01-es 

indikátora, amely a szállodai szobák számát mutatja az adott országban 100 (száz) lakosra ve-

títve (16. táblázat). Ez az értékelés az alacsony lakónépességű, de ugyanakkor nagy szállodai 

kapacitásokkal rendelkező országoknak kedvez. Az összesített index TOP 10 országai jellem-

zően az első 30-ban találhatók a jelentős szállodai kapacitásaik miatt, még a magas lakónépes-

ség ellenére is.  

      

     Magyarország a 2015-ös összesített indexben a 41. helyen végzett 141 értékelt országból 

(WEF-TTCI 2015), a 2017-es indexben a 49. helyen a 136 országból. Szállodai szempontból a 

két indikátor (8.02) és a (12.01) alapján a 13. és a 47. helyet szereztük meg (16. táblázat).   

Országunk a legjobb értékeléseket az egészségügyi és higiéniai adottságaira (9. hely) és a kör-

nyezeti fenntarthatóság kérdéseire (23. hely), míg a legkevésbé kedvező értékeket az üzleti kör-

nyezetre (98. hely) és a természeti erőforrásokra (88. hely) kapta (7. ábra).  
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7. ábra: 

Magyarország turisztikai versenyképességének ábrája 

a WEF TTC Index összetevőinek sorrendjei alapján 2017-ben  
 

 

 
Forrás: World Economic Forum - The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, 180. o.  

 

A turisztikai szempontból versenytársnak tekinthető országok közül Ausztria (12. hely), Hor-

vátország (32.), Csehország (39.), Lengyelország (46.) megelőzték Magyarországot az összesí-

tett sorrendben, Szlovákia (59.), és Románia (68.) utána végzett. Szállodai szempontból kedve-

zőnek tűnhet a szállodai árindex értéke (8.02-es indikátor), de ez inkább arra utal, hogy nem 

tudjuk a már meglévő szállodai kapacitásainkat magas árakon, jó kihasználtsággal értékesíteni. 

A helyzetet tovább rontja, hogy a lakosság számához viszonyított szállodai kapacitásunk (12.01 

indikátor) értéke alacsony, ami szintén mutatja, hogy még rengeteg további szállodafejlesztésre 

lenne szükség, ha a fejlettebb turizmussal rendelkező országok szintjét el szeretnénk érni 

(WEF-TTCI 2017).  

Összegezve az országok turisztikai versenyképességét bemutató összesített és részindexek sze-

repét, megállapítható, hogy hiányosságaik ellenére is viszonylag jól értékelhetővé teszik és 

megmutatják az egyes országok turizmusban betöltött jelentőségét, és a versenyképességüket 

megalapozó adottságaikat. A turisztikai versenyképesség szempontjából kiemelt jelentősége 

van az infrastrukturális tényezőknek, amelyben a szállodaipar is fontos szerepet játszik, vala-

mint a természeti és kulturális erőforrásoknak, vonzerőknek.  
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5. Turizmusfejlesztés és területi fejlődés 

5.1 A turizmusfejlesztés jelentősége    

 

     A turizmusfejlesztés, a turisztikai desztinációk menedzsmentje és fejlesztése, a turizmuster-

vezés, a fenntartható turizmus, a területfejlesztés, az ingatlanfejlesztés a turizmusban, a szak-

irodalomban is számos esetben átfedésben van egymással. Egyik téma sem választható szét 

teljesen a másiktól, mindegyiknek van a többi területtel közös vonása. A megközelítés módjától 

függetlenül, a nézőpontok és hangsúlyok különbözősége mellett is a fő cél, hogy egy adott te-

rület, turisztikai desztináció fenntartható módon fejlődjön.  

     A turizmus fejlesztésével és a területi fejlődés kapcsolatával foglalkozó szakirodalom kez-

detei régre nyúlnak vissza, akkor még elsősorban földrajzi megközelítéssel elemezték a turiz-

mus térbeliségét, és gazdaságföldrajzi vonatkozásait. Bowman már 1909-ben elemezte a turiz-

mus keresleti és a kínálati viszonyait, egyik tanulmányában. Meinecke (1929) az intenzív tu-

rizmus környezeti hatásaival foglalkozott, míg McMurry (1930) és Joerg (1935) a turizmus 

területhasználati hatásairól, és azok következményeiről írtak tanulmányt (Hivatkozza: 

Schuckert – Boksberger 2008). Akkoriban az Amerikai Egyesült Államokban a motorizáció 

már olyan mértéket öltött, az autópálya hálózat már kialakulóban volt, hogy a lakosság egy 

része már saját gépkocsival rendelkezett, és részt tudott venni a turizmusban, nagyobb távolsá-

gokra történő elutazással. A szállodaláncok is kialakulóban voltak már, az ország különböző 

részein egységesített alapelvek, előírások (standardok) alapján alakították ki a szállodákat és 

szolgáltatásaikat, hogy a vendégek mindenhol a már ismert, megszokott színvonallal, szolgál-

tatásokkal találkozzanak.          

Miege (1933) és Poser (1939) írtak elsőként a turistákat fogadó helyek fejlesztéséről. Gilbert 

(1939) pedig az angliai tengerparti területek, fürdők és gyógyüdülő övezetek fejlesztési lehető-

ségeit vizsgálta, leírta a turisztikai fogadóterületek felfedezését, növekedésének lépéseit, az ál-

landó és a nem állandó lakosság változását, a beépített terület nagyságát és annak formáját (Hi-

vatkozza: Ma – Hassink 2012, 92).  

     Magyarországon 1961-ben jelent meg az első igazán jelentős, turizmussal foglakozó könyv,   

Markos Béla és Kolacsek András 352 oldalas alkotása. A szerzők a könyvben foglalkoznak a 

szállodaipar jelentőségével, a turizmus társadalmi és gazdasági hatásaival és néhány oldalon 

keresztül az „idegenforgalmat befogadó területi egységekkel” és az idegenforgalmi beruházá-

sok fontosságával is.  
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Schnitta Sámuel (1965) a legendás vendéglátós, aki 1958-ban a brüsszeli világkiállítás magyar 

éttermét vezette, 14 fejezetből álló, 382 oldalas „Felszolgálói ismeretek” című könyvének 

utolsó négy fejezete az idegenforgalomról és a szállodáról szól, mintegy 70 oldalnyi terjede-

lemben.  

     Krippendorf et al. (1982) már a modern kor turizmusának és a regionális fejlődésnek, az 

összefüggéseit elemezték. A 28 szerző, a 20 tanulmányt tartalmazó tanulmánykötetben, Svájc 

hegyvidéki és határvidéki területeinek turizmusát elemezte, és turisztikai fejlesztéseken keresz-

tül megvalósuló, gazdasági és társadalmi fejlődésnek a témakörét járták körül.  

A „Tourismus und regionale Entwicklung” című kötet, a német nyelvű, turisztikai fejlesztések-

kel foglalkozó szakirodalom egyik alapművének számít a mai napig, az akkori szerzők közül, 

később többen is publikáltak hasonló témájú, jelentős tanulmányokat.      

A svájci turizmus, a svájci szállodaipar és a nemzetközi szállodaiskolák mindig is etalonnak 

számítottak Európában, de az egész világon ismertté váltak, csakúgy, mint a svájci turisztikai 

szakemberek, akik jelentősen hozzájárultak a folyamatosan gyarapodó turisztikai szakiroda-

lomhoz.    

     Gunn (1996) szerint a sikeres regionális turizmusfejlesztéshez 12 fő elem együttes megléte 

szükséges, amelyek még így sem jelentenek garanciát a sikeres fejlesztéshez. Bármelyik elem 

hiánya azonban csökkenti a siker lehetőségét. Az elemek a következők: természeti erőforrások, 

kulturális adottságok, a turizmus helyi elfogadottsága, megközelíthetőség, szolgáltatások meg-

léte, megfelelő piac, kedvező fejlesztési lehetőségek, vállalkozásbarát önkormányzati környe-

zet, rendelkezésre álló terület a fejlesztésekhez, vállalkozások és szakemberek megléte, megfe-

lelő munkaerő, pénzügyi finanszírozás lehetősége (Hivatkozza: Walker 2011, 206-207). 

     Mundruczó – Stone (1996) a turizmus legfontosabb gazdasági hatásai között említik a gaz-

dasági szerkezetátalakítást és a területfejlesztést. Hangsúlyozzák, hogy egy adott turisztikai fo-

gadóterületen infrastruktúrafejlődés, új vállalkozások alapítása várható, amelyek kedvezően 

hatnak a foglalkoztatásra, jövedelmekre, adóbevételekre. Szállodai vonatkozások tekintetében 

kiemelik, hogy ezek vonzó beruházási lehetőséget jelenthetnek a külföldi befektetők számára.  

     A Sharpley – Telfer (szerk.) és társaik (2002) által publikált „Tourism and Development” 

tanulmánykötetben a szerkesztők és a szerzők törekedtek a turizmus és a fejlesztések hatásainak 

széles körű vizsgálatára. A tizenkét tanulmányban a turisztikai fejlesztések gazdasági, regioná-

lis, szocio-kulturális, környezeti és fenntarthatósági kérdéseit elemzik, de a globális turizmussal 

és a turisztikai fejlesztések lehetőségének korlátaival is foglalkoznak. 
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Lengyel M. (2004, 330) szerint „A turizmus ma már elismert területfejlesztési tényező, az eu-

rópai kontinens fenntartható területfejlesztési irányelvei szerint lehetőségei és kockázatai révén 

a nemzetközi turizmus az európai területfejlesztés stratégiai eleme.” 

 

A területfejlesztési vonatkozásokról Michalkó (2002, 13) így ír:   

„Mivel a területfejlesztés főként a gazdasági, társadalmi mutatói alapján kedvezőtlen helyzet-

ben levő térségek felzárkóztatására koncentrál, így ahol nem állnak rendelkezésre az ipari vagy 

mezőgazdasági termeléshez szükséges adottságok, ott az aktív turizmus erőforrásainak hatéko-

nyabb kihasználását kell megcélozni.”           

A vidéki turizmus fejlesztésével kapcsolatban Fehér és Kóródi (2008) megállapítják, hogy a 

vonzerőfejlesztés vagy a fogadókapacitás növelése közül melyik jelentse a fő prioritást, állandó 

kérdés, mert ahol a vonzerő létezik, ott a fogadókapacitás hiánya hátráltatja a fejlődést. Ahol 

viszony hiányzik a vonzerő, ott a vendégfogadó helyek is biztosíthatnak élményt a turistáknak, 

és ezek az attrakciók is lehetnek a kialakuló vonzerő fontos tényezői. A kereskedelmi szállás-

helyek közül a panziók és a fogadók, illetve a kastélyszállodák, a lovas turizmus és a vadászati 

turizmus szálláshelyei illenek bele a vidéki környezetbe, valamint a falusi szállásadás egyéb 

szálláshelyei. Hernández-Maestro – González-Benito (2014) a spanyolországi vidékfejlesztés-

sel kapcsolatban tanulmányukban megállapítják, hogy a fejlődés egyik fontos motorja a turiz-

mus, és a szálláshelyeknek ezen belül is kiemelt szerepet tulajdonítanak. 

     Piskóti et al. (2002) illetve Piskóti (2012) tizenegy pontban foglalták össze a turizmus fej-

lesztésének lehetséges irányait. Piskóti kiemeli a turizmus közvetlen és közvetett gazdaságfej-

lesztő hatását, és a társadalmi és kulturális hatásait is. 

A foglalkoztatásra gyakorolt hatásnál kifejti, hogy az nem csak a szállodákban, éttermekben, 

utazási irodákban és a közlekedésben jelentkezik, hanem az egyéb kiszolgáló területeken is.  

Megállapítja, hogy a munkalehetőségeknek csak mintegy hetven százaléka állandó munkahely, 

a szezonális munka magas aránya miatt, de a munkahelyteremtés ebben a szektorban 20-25%-

al alacsonyabb költséget jelent, mint az iparban. A szerző hangsúlyozza, hogy „kiemelt helyet, 

fontosságot kell biztosítani egy régió, egy település komplex turizmusfejlesztésének” (Piskóti 

2012, 237-238).  

A régió és településmarketing koncepciójának kialakítása során Piskóti (2002 és 2012) java-

solja a hagyományos „4P” marketingmix elemei helyett a „2K” kompetenciaalapú megközelí-

tésű területmarketing alkalmazását, amely a kínálati mix és a kommunikációs mix használatát 

jelenti. A kínálati mix az adottságokat, képességeket tartalmazza, és ezekre építve alakítja ki a 

konkrét termékeket, a kínálatot. A kommunikációs mix sajátossága, hogy a régió és a település, 
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mint termék nem mozdítható, ezért a hagyományos értékesítési technikák többsége nem alkal-

mazható. A régió és településmarketing kiemelkedő fontosságú egy adott desztináció fejlődését 

illetően, és ez különösen igaz a turizmusra, ahol a marketingnek nagyon fontos szerepe van a 

kereslet és a kínálat egymásra találásában, a desztináció imázsának alakításában. Számos be-

fektetési döntés egy korábban még turistaként meglátogatott település, desztináció kedvező ta-

pasztalataiból indul ki, erre hazánkban is van számos példa.    

Berke – Szente (2004, 91) a vidékfejlesztésben, a vidék felzárkóztatása érdekében tulajdoníta-

nak nagy szerepet a turizmusnak, szerintük a turizmus „igen fontos terület- és településfejlesz-

tési tényező”. A turizmus által olyan helyi erőforrások is bevonhatók lennének, amelyek ki-

használatlanok, akár az ökoturizmus számára, akár a helyi termények turisták számára történő 

értékesítése által.    

     Tózsa (2014) a településmarketing alapjának az auditálást tartja, amely során az értékeket, 

a település imázsát, és a tevékenységeket kell értékelni. A tevékenységek kapcsán a gazdasági, 

a P.R. tevékenységeket, a turizmust és az infrastrukturális szolgáltatásokat említi.  

Tóth (2001) többek között bemutatja hazánk területi fejlettségének eltéréseit régiók, megyék 

szerint, valamint a vendégforgalmi adatok alapján a turizmus területi koncentrációját. 

Kiemelten foglakozik az állami szerepvállalással a területfejlesztés és a turizmus fejlesztése 

kapcsán, a területi szintű turisztikai fejlesztési koncepciókkal elméletben és esettanulmányok 

bemutatásával. A mű felhívja a figyelmet a turizmus területfejlesztő hatásaira, és a turizmus 

fejlesztésének térbeni-területi vonatkozásaira.  

„A magyarországi természeti erőforrások gazdaságtana és hasznosítása” című könyvben 

(Magda 2001, 142-151) külön fejezetben foglalkozik a „Az idegenforgalom, a területfejlesztés 

és a környezetvédelem kapcsolatával”. Sorra veszi a turizmus területi fejlődésre gyakorolt po-

zitív és negatív hatásait, és a szálláshelyek szerepét is kiemelve, hangsúlyozza, hogy: „Fontos 

fejleszteni mindent, amihez a természeti feltételek kedvezőek. Ehhez mindenekelőtt szükséges a 

jobb költési lehetőség, a sokszínű szállás, ellátási-, szórakozási feltételrendszer fejlesztése.” 

(Magda 2001, 148)    

Egy másik, hasonló jellegű könyvben a szerzők sorra veszik hazánk felszíni és felszín alatti 

vizeit, kiemelik a gyógyfürdők szerepét és jelentőségét, és megállapítják: 

„A gyógyüdülő turizmus további fejlesztése hazánk idegenforgalmi potenciálját ígéretesen nö-

velheti” (Bora – Korompai 2003, 342-343).    

     A turizmus és a településmenedzsment kapcsolatrendszerében (Csizmadia 2006), nagy 

hangsúlyt kell fektetni a helyi és a regionális turizmusfejlesztési koncepciók kidolgozásának 
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fontosságára, a helyzetelemzés, és a turisztikai kínálat értékelésére. A kínálat legfontosabb ele-

mei közé tartoznak a szálláshelyek, szállodák, amelyek nélkül egyetlen település sem képes a 

turistákat hosszabb távon fogadni és jelentős turisztikai bevételekre szert tenni.  

     Az üdülőterületek tervezésének komplex feladata talán a települések, városok turizmusának 

tervezésénél is összetettebb, hiszen számos üdülőterületen viszonylag alacsony az állandó la-

kosság, és a más gazdasági tevékenységek által biztosított munkahelyek száma, ezért a turiz-

musnak kiemelt szerep juthat. Külön izgalmas kérdés a szezonalitás függvényében a kínálat 

elemzése, a kapacitás és a terhelhetőség vizsgálata (Fekete 2006), az időjárás függőség, a ka-

pacitás kihasználtság és az árszínvonal összefüggése.     

     Csapó (2009) az Európai Unió turizmusának térbeli folyamatait és trendjeit vizsgálja, amely-

ben részletesen elemzi az EU regionális és területfejlesztési politikájának turisztikai vonzatait. 

Az Eurostat régiós statisztikái alapján értékeli a turizmus intenzitását is, a szálláshelyeken el-

töltött vendégéjszakák és helyi lakosság aránya alapján. Az EU-n belül két szigetország, Ciprus 

és Málta emelkedik ki a mezőnyből a többi országhoz képest, ahol valóban sok szálloda, és 

jelentős szállodai kapacitás található, a viszonylag nem nagy állandó lakossághoz képest. A 

területi intenzitás vizsgálata alapján négy fő turisztikai magterületet állapít meg, amelyek közül 

a két kiemelkedő a fővárosok és nagyvárosok urbánus terei, valamint a tengerparti régiók. A 

két további, a hegyvidéki területek és a kiemelt kulturális és/ vagy természeti értékekkel bíró 

területek. A szállodák illetve az egyéb kereskedelmi szálláshelyek kapacitásai és a szálláshe-

lyeken eltöltött vendégéjszakák NUTS-2 régiók szerinti sorrendje is kiemeli a turizmus legfon-

tosabb fogadó területeit, de a különbségeket a viszonylag nagy területű régiók még nem árnyal-

ják pontosan.  

     Dávid – Kovács – Tóth – Bujdosó – Patkós (2010) az idegenforgalmi régiók fejlettségét, 

illetve Dávid – Tóth (2012) a versenyképességét vizsgálták, többek között a GDP területi meg-

oszlásának vizsgálatával 2000 és 2005 között, amely szintén érdekes eredményeket hozott.  

A turizmusnak, a turizmus tervezésének, és a megfelelő turizmuspolitikának (Hall 2000, 2008) 

egyre nagyobb a szerepe a regionális fejlődésben (Hall – Michael 2007). Thirlwall (2011) a 

szolgáltatások, az ipar és a mezőgazdaság kibocsátásának és a foglalkoztatottságuknak kapcsán 

megállapítja, hogy a szolgáltatások részesedése folyamatosan növekszik világviszonylatban. A 

Világbank (World Bank, World Development Indicators, 2009) adatai alapján, már 69 %-os 

volt a szolgáltatások részaránya a GDP-ből az egész világra vetítve, de már az alacsony jöve-

delmű és legkevésbé fejlett országok átlaga is elérte a 46%-ot. A hétköznapokban is mindenhol 

érzékelhető a szolgáltatások szerepének növekedése, amelyből szintén egyre nagyobb rész-
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arányt képviselnek a turisztikai, szabadidős, rekreációs, és életmóddal kapcsolatos szolgáltatá-

sok. Aubert (2007, 2010) a területfejlesztés és turizmus kapcsolatrendszerének kapcsán hang-

súlyozza a tervezés fontosságát (8. ábra), amelyek megjelennek az általa publikált kistérségi 

turisztikai kutatásokban és a hazai turizmus térszerkezetének vizsgálata kapcsán is. 

8. ábra: A területfejlesztés és a turizmus tervezés kapcsolatrendszere

 

Forrás: Rechnitzer (1998), Lengyel (2000) nyomán,  

Aubert (2007) alapján, saját szerkesztés 
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6. Turizmusfejlesztés szállodaipari befektetésekkel 

6.1  A szállodák, mint ingatlanbefektetések  

 

     A nemzetközi ingatlanfejlesztéssel, ingatlan értékeléssel, értékbecsléssel és ingatlan értéke-

sítéssel foglalkozó szakirodalomban számos a szállodákkal és szálláshelyekkel foglakozó tudo-

mányos igényű könyv, könyvfejezet, tanulmány és szakcikk is foglakozik. 

A szálloda, mint ingatlan befektetés sok tekintetben különbözik más kereskedelmi használatú 

ingatlanos befektetéstől, Leonard (1992, 35) szerint három lényeges különbség érzékelhető.  

A szállodáknak rendkívül nagy a munkaerő igénye a más típusú kereskedelmi hasznosítású 

ingatlanokhoz képest. A szállodáknak minden nap értékesíteniük kell a kiadható szobáikat, te-

hát az ingatlan területének tekintélyes részét, míg más kereskedelmi egységeknél a bérbeadás 

nem napi feladat. A szállodák napi 24 órás szolgáltatást nyújtanak a vendégeknek, míg az iro-

daépületek vagy a bevásárlóközpontok általában egy napon belül is rövidebb ideig állnak az 

ügyfelek rendelkezésére, és nem is mindegyik nap vehetők igénybe a szolgáltatások.  

     Rushmore (1992) az ingatlanos befektetések közül a szállodák speciális sajátosságaira hívja 

fel a figyelmet, amelyekre minden befektetőnek figyelnie kell, ha szállodai beruházásba kezd. 

Az ingatlan beruházás értékének mintegy negyedét teszik ki a berendezések és felszerelések 

egy szálloda esetén, luxus szállodában ez az arány még jóval magasabb is lehet.   

A szállodákban jól képzett és speciális szakértelemmel rendelkező vezetőkre, értékesítőkre és 

személyzetre van szükség. A szállodák hatalmas szobai, éttermi és egyéb szolgáltatási kapaci-

tásokkal rendelkeznek, amelyeket folyamatosan értékesíteni kell (Fattorini 1999, 65).   

Az Egyesült Királyságban nagy hagyományai vannak az ingatlanok közvetítőn keresztüli érté-

kelésének és eladásának, elsősorban a nagy múlttal rendelkező Royal Institution on Chartered 

Surveyors (RICS) által kidolgozott és alkalmazott felmérés és értékelés alapján. 

Az értékelés alapelveit tartalmazó „Appraisal and Valuation Standards”, közhasználatú nevén 

a „Red Book” (vörös könyv) először 1974-ben jelent meg, 2007 novemberében már a hatodik 

kiadásnál tartott (Harper 2008, 58).   

     Ugyanezt az irányzatot követi az amerikai ingatlanos szakma is, amely alapvetően a forgalmi 

érték alapú értékelést alkalmazza, amely a nincs két egyforma ingatlan alapelvet alkalmazza.  

A másik fő irányzat Németországra jellemző, amely szigorúan a statisztikákra, szabványokra, 

szorzószámokra alapozva értékel (Lévai 2001, 8-9). Az angol ingatlanpiacon szállodákat is ér-

tékelnek, és közvetítőkön keresztül értékesítenek is az ingatlanközvetítő cégek. Angliában már 

több modellt is kidolgoztak a szállodaingatlanok értékelésére.  
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     Corgel – deRoss (1993) szerint a közgazdasági modellek alapvetően jövedelem alapú ex-

ante, és tranzakciós alapú ex-post csoportokba sorolhatók. Az ex-ante modellek azon alapulnak, 

hogy a vevők és az eladók jövedelmi előrejelzések segítségével hozzák majd meg döntéseiket. 

A precíziós előrejelzéseket a szállodai értékbecslők is használják, mert befektetői szemléletet 

tükröznek és az ingatlanok pénzügyi adatai, a cash-flow jövőbeli alakulása fontos a későbbi 

vevők számára. Az ex-ante modellek hiányosságai azonban leszámítolási kamatláb alkalmazása 

során kitűnnek. Az ex-post modellek pedig a közelmúltban a hasonló ingatlanok eladási árait 

veszi alapul, és ezeket módosítja a konkrét szállodaingatlan adottságaihoz.    

Még korábban ugyanebből az alapelvből indult ki Rosen (1974), aki az ex-post modellek   

egyik továbbfejlesztett változatát, a „Hedonikus Értékelési Modellek” (Hedonic Valuation 

Model, HVM) mintáit dolgozta ki (Hivatkozza: Roubi – Litteljohn 2004).  

Corgel és deRoss (1993) HVP modelljének újdonsága, hogy a szállodák fizikai jellegű ténye-

zőin túlmenően a nem fizikai jellegű tulajdonságokat is beleszámították az értékelésbe.  

Egy évvel korábban a két szerző az amerikai szálláshelyek ingatlanindexét (Lodging Property 

Index) alkották meg. Az index alkalmas volt arra, hogy megállapítsa, az egyedi befektetők rend-

szerint magasabb árat fizettek a megvásárolt ingatlanokért, mert két tényezőt nem megfelelő 

súlyozással vettek számításba a vásárlási döntés meghozatalakor. Az átlagár mutató jelentősé-

gét túlértékelték, míg az adott ingatlan elhelyezkedését, a városközponttól való távolságát pedig 

alulértékelték. Quan – Sehgal (2001) a szálláshelyekbe fektetett tőke megtérülést vizsgálták, az 

ingatlanpiac más típusú ingatlanjainak megtérülésével összehasonlítva. Megállapították, hogy 

a szálláshely ingatlanba történő befektetés magasabb hasznot hoz, mint ami az amerikai rész-

vény vagy kötvénypiacon elérhető, alacsonyabb kockázattal jár, a befektetési portfoliót is vál-

tozatosabbá teszi és még az infláció hatásainak csökkentésére is alkalmas (Roubi – Litteljohn 

2004).            

     Az Egyesült Királyság szállodaingatlan adatbázisából (Hotel Property Database) vett 90 ele-

met tartalmazó mintán történő vizsgálat alapján alakították ki a Hedonic Valuation Model álta-

lános képletét, és végezték el a regresszió elemzést. A modellben a következő főbb változókat 

alkalmazták az elemzéshez: egy főre jutó bruttó hazai termék értékét az adott NUTS-2 régióban 

az értékesítés évében, a NUTS-3 régió munkavállalónak számát, a vételárat, a legközelebbi 

városközponttól és a legközelebbi repülőtértől való távolságot, a szálloda konferencia és éttermi 

ellátottságát, a szállodalánchoz való tartozást, az értékesítés évét, és az egyéb szolgáltatások 

meglétét.  
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A modell általános képlete a következő: 

S(i) = s ( Pi x Li x Ei x Ti x u) 

Ahol: 

Si = egy adott ingatlan vételára 

Pi = az ingatlan jellemzőinek vektora / összessége az értékesítés időpontjában 

Li = az ingatlan helyszínével kapcsolatos jellemzők vektora 

Ei = az ingatlan környéke gazdasági jellemzőinek vektora az értékesítés időpontjában 

Ti = az értékesítés időpontja 

u = hibatényező 

A képlet és az alkalmazott változók használatával a 90-es szállodai ingatlanminta elemzése 

során a következő legfontosabb megállapítások voltak levonhatók (Roubi-Litteljohn, 2004) 

szerint. Az ingatlan értékét leginkább (28 %-os mértékben) a szálloda nagysága, a kiadható 

szobák száma határozza meg. A következő fontos tényező a gazdasági helyzet, (20 %-os mér-

tékben) a helyi gazdasági körülményekkel. Corgel 2002-ben vizsgálta a 2001. szeptember 11-i 

New-York-i terroristatámadások következményeinek hatását a szállodai ingatlanok árára vo-

natkozóan, és azt a megállapítást tette, hogy a forgalomkiesés okozta jövedelemcsökkenés  

nem okozott azonnali és egyenes arányos ingatlanérték csökkenést. A harmadik fő tényezőt 

(16%-os mértékben) a szabadidős létesítmények és szolgáltatások biztosítása jelentette a szál-

lodában. A továbbiakban a következő tényezők befolyásolták még az ingatlanok árát: 9 %-os 

mértékben az eladás dátuma, 9 %-ban a konferencia létesítmények megléte, 7 %-ban a szállo-

dalánchoz való tartozás ténye, 7 %-ban az éttermek megléte és száma, valamint 4%-ban az adott 

szálloda konkrét helyszíne. Ez utóbbi érték magyarázatra szorul és kritikaként megfogalmaz-

ható, hogy rámutat a modell használhatóságának és a kutatás eredményeinek korlátaira is.  

A kutatásban a helyszínre vonatkozóan csak két tényezőt vizsgáltak, a városközponttól és a 

repülőtértől való távolságot. A városközponttól való távolság fontosnak bizonyult, a repülőtér-

től való távolság már nem.  

Még ezek sem fedik le teljesen a helyszín jelentőségét, hiszen a modell nem foglalkozik a tu-

risztikai vonzerők távolságával, pedig ez egy nagyon fontos telepítő tényező a szállodák hely-

színének kiválasztásában, a telephelyválasztásban.  

A helyszínnél kimaradt továbbá a telek értéke, amelyen a szállodaingatlan található, igaz ennek 

új szálloda létesítésénél, funkcióváltás során, illetve bármelyik esetben, teljesen új épület fel-

építése és így a korábbi lebontása esetén lenne értelme, amennyiben a telek értéke így külön 

számszerűsíthető lenne. 
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Nem szerepel a modellben továbbá a szállodák minőségi kategóriája, amely az amerikai és az 

Egyesült Királyság területén működő szállodák esetén, az ottani sajátosságokat figyelembe 

véve érthető, de a világ más részein ennek nagyobb jelentősége lenne. A világon a legismertebb 

és a legtöbb helyen használatos 1-5 csillagos besorolásnak nagy szerepe van a szálloda által 

elérhető bevételeket illetően, tehát végső soron a jövedelemtermelő képességben, ezáltal a szál-

lodaingatlan értékében is. Magyarországon is megfigyelhető, hogy az ötcsillagos szállodák, kb. 

kétszer olyan magas átlagárakat tudnak elérni, mint a négycsillagosok (KSH 2008-2016). Emi-

att, ahol lehetséges a befektetők a magasabb kategóriájú szállodák építését preferálják, bár két-

ségtelen, hogy ezek beruházási költségei is lényegesen magasabbak, az ötcsillagos szállodák 

egy szobára vetített beruházási költségei többszörösébe is kerülhetnek a négycsillagos szállo-

dákhoz képest (Albert et al. 2011).  

     Az amerikai szállodaiparban és az amerikai minta nyomán lassan az egész világon elterjed-

nek a szállodai ingatlanfejlesztő társaságok (Hotel Real Estate Investsments Trusts). 

Jelentőségük abban van, hogy általában részvénytársasági formában működnek, és így széles-

körű befektetési lehetőséget biztosítanak tulajdonképpen bárki számára. Akik az ingatlanszek-

torba szeretnének invesztálni, azok számára vonzók a szállodai ingatlanfejlesztő társaságok, 

mert a szállodák eredményes működése magasabb hozamokat ígér hosszabb távon, mint szá-

mos más befektetési forma. A szállodai ingatlanokba való befektetést az is egyre népszerűbbé 

tette, hogy a kilencvenes években a szállodai kihasználtsági mutatók emelkedtek, ami a nö-

vekvő részvényárfolyamok és a rendszeres osztalékfizetés mellett még az ingatlanok értékének 

növekedését is előre vetítette (Gu – Kim 2003).          

 

6.2 Szállodaipari befektetői stratégiák  

 

     A szállodaiparba történő befektetői stratégiát is alapvetően a „buy, hold or sell” (vásárol-

junk, tartsuk meg, vagy adjuk el) típusú döntések határozzák meg (Roginsky 2012, 55-65). 

Természetesen nem mindegy, hogy a befektető a Porter-i modell melyik oldalán áll, be akar-e 

lépni a piacra egy új szálloda építésével vagy egy már működő megvásárlásával, vagy éppen ki 

akar-e lépni onnan a szálloda eladásával, és a piac elhagyását preferálja. A megtartásnak rövid, 

közép és hosszú távon is eltérő okai lehetnek, a jól és eredményesen működő szállodát érdemes 

hosszú távon megtartani, de egy rosszul működő és alulértékelt egységet egy nyomott ingatlan-

piacon a veszteségek csökkentése érdekében is lehet, hogy átmenetileg meg kell tartani, és ki 

kell várni az ingatlanpiac felélénkülését egy kedvező eladási ár elérése érdekében.  
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     Az amerikai szállodaipari akvizíciókat három fő jellemző alapján sorolják be további meg-

fontolásra a befektetők számára. Ezek a jellemzők már a szálloda konkrét adatainak elemzése 

előtt is alapvetően meghatározzák a szálloda piaci pozícióját, értékét, értékesíthetőségét, vagy 

egy új beruházás esetén annak jövőbeli sikerességét.  

Az egyik fő jellemző a szálloda minőségi kategóriája, és a szolgáltatások elérhetősége, azok 

teljes vagy limitált megléte. Az amerikai piacon az STR által használt szállodai kategorizálást 

használják jellemzően, amely döntő módon meghatározza a szálloda által elérhető bevételeket, 

árakat, árszínvonalat. Az amerikai szállodaláncok ismert márkaneveit az STR a következő fő 

kategóriákba sorolta: „Luxury, Upper Upscale, Upscale, Upper Midscale, Midscale, Economy.”  

A hat kategória tulajdonképpen lefedi a világ nagy részén ismert és használt egy-ötcsillagos 

minőségi kategóriákat, de ettől eltérően több átfedés és szállodatípusra való utalást is tartalmaz.  

     A másik fő jellemző a szálloda elhelyezkedése, telepítési helye, amely egyben utalhat a szál-

loda típusára, jellegére is. Leegyszerűsítve öt fő csoportba sorolják a szállodákat: városi, kül-

városi, repülőtéri, üdülő, és út menti szállodák. (Roginsky 2012, 56) Lehet, hogy befektetői 

szempontból ennyi alapkategória elegendő az áttekinthetőség szempontjából, de pontosabb ér-

tékeléshez tovább kell és lehet is a szálloda elhelyezkedése mellett a szállodatípust is meghatá-

rozni.  

      A harmadik fő jellemző a piac típusára utal, négy piactípust meghatározva: csúcspiac, má-

sodlagos piac, harmadlagos piac, fejlődő piac. Ezek a kategóriák is segíthetik a befektetői el-

igazodást, de itt már a konkrét adatok alapján elkészített STEEP és SWOT analízisek, a piaci 

verseny és a fő versenytársak elemzése adhatnak megfelelő támpontot az üzleti lehetőségek 

meghatározásra. 

6.2.1 Az O.L.I. teória a szállodaipari befektetéseknél  

     A nemzetközi piacra lépés stratégiáját, a szállodaláncok határon átnyúló üzleti aktivitását 

és terjeszkedésüket elemezte a Dunning és társai által használt eklektikus elmélet (Dunning – 

McQueen 1982); (Dunning – Kundu 1995).  

Az elmélet több régebben kidolgozott teóriára épít, és azokat ötvözve adja Dunning eklektikus 

elméletnek alapját. Az egyik a tulajdonosi viszonyból származó előnyöket (Hymer 1976), a 

másik a helyszín sajátosságainak előnyeit (Ohlin 1933), míg a harmadik a hazai piacon maradás 

és a nemzetközivé válás előnyeit (Coase 1937) értékeli. Az O.L.I. teórián alapuló (Ownership, 

Location, Internalization) eklektikus elmélet, folyamatként értékeli mindhárom fő komponenst, 

és ezek alapján dönt a nemzetközi piacra való lépésről, a külföldön történő szállodai ingatlan-

befektetésről. Peters (2001) szerint, Dunning eklektikus elmélete a legjobban használható a 
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szállodaláncok számára, saját tulajdonú beruházási döntéseik meghozatalában (Hivatkozza: 

Weiermair – Frehse 2008). 

     Az O.L.I. teória első komponense a tulajdonosi viszony kapcsán értékeli a vállalkozás mé-

retét, a cég nemzetközi tapasztalatait, a technikai-technológiai fejlődés mértékét, a márkaépítés 

stratégiáját.   

     A második fő komponens a helyszín, amelynek kiválasztása eleve többlépcsős döntési fo-

lyamat. Külföldi helyszín esetén az ország kiválasztása az első lépés, amelyben értékelik az 

ország gazdasági helyzetét, a befektetésre vonatkozó szabályozásokat, politikai- jogi-adózási 

feltételeket, stabilitást, vállalkozói környezetet, az ottani piaci versenyt és a helyi sajátosságok 

figyelembe véve prognosztizált megtérülési időt. Természetesen lényeges még a helyi piac mé-

rete, lefedettsége, a piaci verseny, a vonzerők száma és jelentősége, a kulturális hagyományok  

és azok különbözőségeinek mértéke a cég anyaországának adottságaitól (Kundu 1994). 

A konkrét helyszín (város, település, üdülőterület) kiválasztása a stratégia fontos része, és függ 

az adott vállalkozás sajátosságaitól, például, hogy városi, üdülő, vagy egyéb típusú szállodák 

üzemeltetésére szakosodott a vállalat. Számos nagy szállodalánc nemzetközi terjeszkedési stra-

tégiájának fontos alapelve volt, hogy jelen kell lenniük minden fővárosban legalább egy szál-

lodával, majd a következő körben a fontos üzleti és turisztikai központnak számító, nemzetközi 

repülőtérrel is rendelkező nagyvárosokban. A városon belüli telephelyválasztás már a helyi le-

hetőségek függvénye, de a luxusszállodák túlnyomó többségének helyszíneként általában a bel-

városi frekventált területeket választják.  

     A harmadik komponens a turizmus nemzetközi jellege miatt a nagy szállodaláncok számára 

manapság már nem lehet kérdés (Johnson – Vanetti 2005), még számos kisebb és közepes cég 

is a nemzetközivé válást választja, regionális szinten. Erre még két hazai székhelyű jelentős 

szállodalánc esetén is van példa, a Danubius és a Hunguest is tulajdonol vagy üzemeltet külföl-

dön szállodákat, elsősorban a környező illetve néhány közelben levő országban.  

     Egy 2014-es tanulmány (Lee – Koh – Xiao 2014) a nemzetközi piacokon is működő ameri-

kai szállodákat, szállodaláncokat elemezte és hasonlította össze, a kizárólag csak az amerikai 

(hazai) piacon működő szállodákkal, az 1990 és 2010 közötti időszakban. Az értékelés szerint 

a nemzetközi láncok szállodái sokkal jobb pénzügyi, gazdálkodási eredményeket értek el, mint 

azok a szállodaláncok, amelyek csak a hazai piacon működtek. Ezekben a szállodákban a nem-

zetközi lánchoz tartozás előnyei, az évtizedek alatt felhalmozott szaktudás, a magas szintű vál-

lalati kultúra, nemcsak az üzemeletetésben jelentett előnyöket, hanem a profitmaximalizálásban 

is érvényesülhetett. 
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6.3. A szállodaipari fejlesztések szerepe 

 

     A szállodaipari fejlesztéseknek meghatározó a szerepük egy turisztikai desztináció turiz-

musfejlesztését illetően. Sharpley (2000) egyik esettanulmánya, amely a ciprusi turizmus fej-

lesztéséről szól, ékesen igazolja a szálláshelyek és a szállodák kiemelkedő jelentőségét, egy 

olyan területen, ahol korábban a nemzetközi turizmusnak még nem voltak komoly hagyomá-

nyai. Ciprus 1960-ban nyerte el a függetlenségét Nagy-Britanniától, ebben az évben a szigetre 

látogatók száma mindössze 25.000 volt, 1980-ban már 353.000, tíz év múlva több mint másfél 

millió, 1998-ra pedig már 2,2 millió. A ciprusi turizmus gyors fejlődését a szállodai és egyéb 

szálláshelyek kapacitáskínálatának bővülése alapozta meg, 1975-ben még csak 3.976 férőhely 

volt a szigeten, tíz évvel később ennek már a tízszerese, 1997-ben pedig már több mint 84.000 

kiadható ágy várta a vendégeket.  Az időszak fejlődését a statisztikai adatok objektíven igazol-

ják, ennek hátterében azonban tudatos turizmusfejlesztés állt. A ciprusi kormány az 1975-ös 

fejlesztési programjában kiemelt prioritást biztosított a turisztikai szektor fejlesztésének, felis-

merve, hogy az ország adottságait figyelembe véve a turizmus az egyik lehetséges kitörési pont 

a szigetország számára. Jelentős pénzügyi támogatásokat biztosítottak az infrastrukturális fej-

lesztésekre, oktatásra, továbbképzésekre és a marketingtevékenységre. Alacsony kamatozású 

hiteleket nyújtottak a szálláshely kapacitás növelésére, és számos helyen ingyen területet biz-

tosítottak az új szállodaépítésekhez. A beruházások elősegítése érdekében vámmentessé tették 

az építési alapanyagok importját, és a szálláshely létesítéshez szükséges berendezések behoza-

talát megkönnyítették (Ioannides 1992, idézi Sharpley 2000). A kezdeti időszakban ösztönző 

volt az is, hogy nem írtak elő konkrét paramétereket a szállodákra, hanem azt a befektetőkre 

bízták, csupán a fejlesztési támogatásokat határozták meg. Ezek persze később területi arány-

talanságokhoz vezettek, mivel a kormány a szállodaipar fejlődését, a nagymértékű kapacitás-

bővülést már nem irányította és nem ellenőrizte. A szállodai beruházások túlnyomó többsége a 

tengerparti területekre koncentrálódott, a néhány nagyváros mellett. Az ország középső részén, 

alig valósult meg szállodaipari fejlesztés, bár olcsóbb apartman jellegű szálláshelyfejlesztések 

itt is voltak.  

     Ciprus a 80-as évekre a tömegturizmus egyik fontos mediterrán helyszínévé vált, és bár a 

kormány később a minőségi turizmus kialakulásának érdekében a magasabb kategóriájú szál-

lodák létesítését preferálta, de ez a sok új négy és ötcsillagos szálloda megnyitása ellenére sem 

valósult meg teljesen. Ciprus még a luxusszállodák és a magasabb árszínvonal ellenére is csak 

egy „napfény-strand” desztináció maradt (Kammas 1993, idézi Sharpley 2000).       
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Sharpley ciprusi esettanulmánya a szekunder adatok részletes elemzésén alapult, és a helyszíni 

látogatások alkalmával a helyi turisztikai szakemberekkel készített mélyinterjúkkal egészült ki.   

     A kutatás nemcsak a ciprusi turizmusfejlesztés és a szállodaipar fejlődésének sajátosságait 

tárta fel, hanem rávilágított számos olyan összefüggésre is, amely más turisztikai fogadóterüle-

tek fejlesztésénél is használható.  

Az egyik legfontosabb, minden fogadóterületen alkalmazható alapelv, hogy a tervezésnél a 

szálláshelyfejlesztéseket nem csak az általános fejlesztési tervekben kell megjeleníteni, ennél 

sokkal konkrétabb, részletesebb tervezés szükséges. Ennek hiányában aránytalanságok alakul-

hatnak ki a kapacitások területi elhelyezkedését és a szálláshelyek minőségi kínálatát illetően 

is. Erre számos példa van Európában, főként a mediterrán országok tengerparti szállodasorainak 

kialakulása kapcsán, amelyek jó része nem tudatos tervezés, hanem még a spontán fejlődés 

eredményeként jött létre, annak minden előnyével és később érzékelhető hátrányos hatásaival 

együtt. Elliott (1997) szerint fontos és elfogadott egy bizonyos mértékű állami beavatkozás a 

fejlesztések tervezése és támogatása során, amelynek mértéke vitatott ugyan, de létjogosultsága 

az eddigi tapasztalatok figyelembe vétele után már nem kérdőjelezhető meg. Azokban az or-

szágokban, ahol a turizmus gazdasági jelentőségét felismerték, és megfelelő vonzerőkkel és 

fejleszthető turisztikai termékekkel rendelkeznek, az állam általában nagyobb szerepet vállal az 

irányításban és a támogatásban is.     

     Nevin – Watson (1993) kutatási eredményei szerint az olyan európai országokban, ahol a   

turizmust állami szinten jelentősen támogatják (pl. Franciaország, Portugália, Írország), ott a 

fejlődés mértéke is lényegesen nagyobb volt, mint más országokban (Sharpley 2000, 278). 

A szállodaipar és a szálláshelyek fejlődése közvetlen összefüggésben van az adott turisztikai 

fogadóterület általános fejlődésével és a népszerűségével is. A kapacitáskínálat mennyisége és 

a minőségi összetétele, nagyban befolyásolja a foglaltsági mutatókat, a szállodák jövedelem-

termelő képességét és nyereségességét. A kapacitás és a vendégéjszakák száma befolyásolja a 

szállodák létszámgazdálkodását, amely a foglalkoztatottságra, elsősorban a környék munkaerő 

piaci helyzetére van hatással.  Amennyiben túlkínálat van a szálláshelyekből, az kedvezőtlen 

hatással lesz majd a gazdálkodási eredményekre, és árengedményekre kényszerítheti a kevésbé 

jól értékesíthető szállodákat és egyéb szálláshelyeket. A negatív árspirál bizonytalanságot kelt-

het a piacon, és végső soron megállíthatja a fejlődést a további beruházások elhalasztása és 

elmaradása által. 

     A szálláshelyek fejlesztését és a fejlesztési támogatásokat tehát pontosan integrálni kell a 

turizmusfejlesztési tervekbe, és a minőségi és mennyiségi vonatkozásokat is figyelembe véve. 
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Az adott fogadóterület infrastruktúrafejlesztését is összhangba kell hozni a turisztikai 

szuprastruktúra fejlődésével.    

A desztináció vonzerejét is tovább lehet növelni a megfelelő színvonalú szállodaipari kínálattal, 

különösen akkor, ha különleges, egyedi szolgáltatásokat is nyújtó szállodákból áll a kínálat egy 

része, amelyet a marketingkommunikációban is jól meg lehet jeleníteni.  

Sok ország és az országon belüli turisztikai desztinációk társadalmi és gazdasági életében na-

gyon fontos szerepet játszik a turizmus, amelyet a fejlesztési politika integrált részének tekin-

tenek (Jenkins 1991, 61).  

     Mivel számos példa mutatja a tervezés és ellenőrzés nélküli fejlesztések negatív társadalmi, 

környezeti és gazdasági hatásait, a körültekintő, pontos tervezés ezek hatásainak csökkentése 

érdekében elengedhetetlen (Gunn 1994).  

Minél inkább be tudják vonni a turizmusfejlesztést az általános fejlesztési programokba és ter-

vekbe, annál több esélye van egy desztinációnak a fenntartható fejlődés sikeres megvalósítá-

sára.  
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7. A szállodák telephelyválasztása  

7.1  A telephelyválasztás jelentősége 

      

     Egy szálloda hosszú távú sikeres működésének egyik legfontosabb alapfeltétele a szálloda  

földrajzi elhelyezkedésének és konkrét telephelyének kiválasztása. A szállodás körökben a si-

ker kulcstényezőjeként jól ismert és szállóigévé vált mondást („Location, location, location.”) 

a világ egyik legismertebb szállodaláncát megalapító Conrad Hiltonnak tulajdonítják, de a szak-

irodalom szerint a kifejezés egy másik híres szállodás, Ellsworth Statler nevéhez fűződik ere-

detileg (Vallen – Vallen 1991, 9). A helyszínnel kapcsolatos „három” tényezőt sok más fontos 

elemmel ki lehet egészíteni, Roubi – Litteljohn (2004) szerint a helyszín gazdasági aktivitása, 

az infrastruktúra távolsága, a létesítmények és a környezet kapcsolata a legfontosabbak közü-

lük.  

     Egy szálloda földrajzi elhelyezkedésére, a konkrét telephelyválasztásra csak kevés ráhatása 

van a szálloda menedzsereinek, ez tulajdonosi, befektetői döntést igényel.  Új szálloda létesítése 

kapcsán azonban a telephely választási döntés mindenképpen igényel helyismerettel rendelkező 

szakembert, aki a helyi szállodaipari piacot, a versenytársakat, az adott terület szállodaipari 

kereslet-kínálati viszonyait is megfelelően ismeri, és a döntéshozók nemcsak a hozzáférhető 

statisztikai adatok elemezéséből vonják le a következtetéseket és döntenek az adott szállodai 

beruházásról. Ez különösen fontos a két végletes esetben. Az egyik eset, amikor egy olyan te-

rületen, ahol még nincs megfelelő színvonalú szálloda, létesítsünk-e, tehát a fő kérdés az, hogy 

az adott fogadóterületen már meglévő és a jövőben prognosztizálható kereslet-kínálati viszo-

nyok igénylik-e új szálloda létesítését.  A másik eset, amikor a fogadóterületen már túlkínálat 

van mindenféle színvonalú és minőségű szállodákból, a szállodaipari kapacitások kihasznált-

sága alacsony, és egy új beruházás létjogosultsága a hosszú megtérülési idő miatt kérdéses és 

bizonytalan lehet. Minden „közbülső esetben” is nagyon fontos a megfelelő piaci elemzés, a 

beruházás megvalósíthatósági tanulmány, és a költség-haszon elemzések elkészítése még a be-

ruházási döntés és a telephely kiválasztás meghozatala előtt. 

     A megvalósíthatósági tanulmányt új épület tervezése és már meglevő épület szállodává tör-

ténő átalakítása esetén is el kell végezni. Egyre gyakoribb az utóbbi eset, belvárosi „city” hote-

lek esetén, nagyvárosok zsúfolt belső kerületeiben, illetve városalközponti szállodáknál, ahol 

szabad telkek gyakorlatilag nem léteznek. Csak régi épület lebontása és a helyére új épület épí-

tése, illetve egy erre alkalmas épület szállodává történő átalakítása jöhet számításba. Különösen 

értékes egy korábban nem szállodaként funkcionáló műemlék vagy műemlék jellegű épület 
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szállodává alakítása, így az épület és annak folyamatos karbantartása biztosított a szálloda mű-

ködési ideje alatt, amely sok évtizedet átívelhet. A megvalósíthatósági tanulmánynak tartalmaz-

nia kell az adott fogadóterület legfőbb társadalmi, technikai, gazdasági, politikai és jogi viszo-

nyait, a jellemző turisztikai mutatóit, szállodaipari ellátottság mértékét, versenytársak eredmé-

nyeit, óvatos becsléssel a jövőre prognosztizálható és tervezhető forgalmi adatokat. Az óvatos 

becslés különösen az első öt évben elérhető foglaltsági, átlagár, REVPAR4 és TREVPAR5 mu-

tatókra vonatkozik, amelyek a későbbi megtérülés idejének bevételi tényezőit nagyban befo-

lyásolják.  

     A szállodamenedzsment stratégiai döntési kérdéseinek áttekintő táblázata (17. táblázat), a 

szállodák vezetőinek döntési szintjeit mutatja, de ez alapvetően a szállodalánchoz tartozó szál-

lodákra érvényes. Kisebb szállodavállalatoknál vagy független szállodáknál nincsen ilyen ösz-

szetett, hierarchikus döntési rendszer, lehet, hogy a tulajdonos egy személyben dönt a szálloda 

létesítéséről és telepítési helyének kiválasztásáról.  

17. táblázat: A szállodamenedzsment stratégiai döntési területei 

 A döntéshozatal szintje 
Nincs döntés Alacsony Magas 

 
Földrajzi elhelyezkedés 

Helyi döntés  Alacsony  
Regionális, nemzeti Nincs döntés   

Piaci döntések 
Általános, fejlesztés   Magas 

Terméktervezés 
   Magas 

Szolgáltatás folyamata 
  Alacsony  

Árpolitika 
   Magas  

Hitelpolitika  
   Magas  

Promóció 
Média  Alacsony   

Tudósítás    Magas  

Személyzeti politika (HR) 
   Magas  

Üzletági kapcsolatok 
   Magas  

Pénzügypolitika 
Pénzügyi források, növekedés  Alacsony   

Szervezeti politika 
Vezetés   Magas  

Forrás: Jones – Lockwood (2004, 26) alapján 

                                                 
4 REVPAR mutató: Revenue per Available Room: egy kiadható szobára jutó szobaárbevétel 
5 TREVPAR mutató: Total REVPAR, amely az egy kiadható szobára jutó összes szállodai árbevételt tartamazza  
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7. 2 A szállodai telephelyválasztás modelljei 

 

     A szállodák telephelyválasztásának kérdéseit a kutatók különböző megközelítési szempon-

tok alapján, geográfiai, gazdasági, marketing, pénzügyi, terület és településfejlesztési, turiszti-

kai, szállodai menedzsment oldalról vizsgálták a témában megjelent publikációkban. Készültek 

már a vendégek motivációit, szállodaválasztását értékelő elemzések is, amelyek a helyfoglalási 

rendszerek, a mobilkommunikáció, a telefonok applikációi által biztosított lehetőségeket kutat-

ják (Aksoy, Ozbuk 2017; Park, Kim 2012; Yang, Tang, Luo, Law 2015). Ezek a körülmények 

is jelentősen befolyásolhatják a vendégek fogyasztói magatartását, amelyek tapasztalatai végső 

soron a jövőben létesítendő szállodák telephely választására is hatással lehetnek.  

A telepítési döntéseknél, a konkrét telephelyválasztásnál számos egymásnak ellentmondó  

szempont is előfordulhat, amelyeket figyelembe kell venni a telepítési döntésnél, az optimális 

telephely meghatározásához (Lengyel – Rechnitzer 2004). A szállodák telephelyválasztását 

vizsgáló modellek mellett fontosak a szállodai beruházásokat befolyásoló társadalmi, techno-

lógiai, környezeti, politikai, jogi tényezők, az adott terület ingatlanpiaci helyzete, és számos 

turisztikai és szállodaipari szakmai kérdés.  

Az adott desztináció versenypiaci helyzetét és a konkrét piacon már működő szállodák verseny-

társ elemzését is el kell végezni még a telephelyválasztás és a szállodai projekt elindítása előtt 

(Albert – Rechnitzer 2018).   

     A szállodák telephelyválasztásával kapcsolatban viszonylag kevés számú publikáció jelent 

meg eddig a nemzetközi és a hazai szakirodalomban, mert a téma nagyon speciális, kevés kutató 

foglalkozik vele. Az elméleti modellek használhatósága is korlátozott a szállodai gyakorlatban, 

a konkrét ingatlanfejlesztés helyszínének kiválasztása során (Yang – Luo – Law 2014), mert 

egyetlen modell sem tudja helyettesíteni egy szálloda telephelyének megválasztásánál a józan 

mérlegelést és a megfelelő döntést, de nagy segítséget nyújthatnak ahhoz, hogy a döntéshozók 

megtalálják az ideális helyszínt, a helyes megoldást.   

     A szállodák telephelyválasztására is adaptálható modelltípusok, a monocentrikus modell, az 

agglomerációs modell, az empirikus modellek, és a szállodai gyakorlathoz közel álló működési 

modellek. Mindegyik modelltípusból többfélét is alkalmaztak a szerzők, a publikációk egy ré-

szében esettanulmány jelleggel egy-egy konkrét helyszín is megjelenik az elemzésekben. 

A kutatások csaknem fele az urbánus terekkel foglalkozik, és általában nagyvárosokban vizs-

gálta a szállodák elhelyezkedését, telepítési tényezőit.  
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     A monocentrikus modell lényege, hogy a városközpontot kiindulási pontnak számítva, attól 

kezdődően koncentrikus körgyűrűk vagy görbék távolságai alapján adja meg az egyes zónákat, 

ahol a különböző típusú és minőségű szállodák találhatók. Yokeno (1968) modelljének alapjául 

von Thünen (1826) klasszikus területhasználati modellje szolgált, amelyet adaptált a városi 

szállodák telephelyválasztására. Nála a kiindulási pont szintén a városközpont, ahol egy köz-

ponti üzleti negyedben vagy közelükben, a kereskedelmi zónában találhatók a jelentős szállo-

dák, a központtól távolodva már a lakónegyedek, még messzebb az ipari területek, majd a város 

szélétől pedig a mezőgazdasági célból használható területek helyezkednek el. Az utóbbi zónák-

ban már nagyon kevés a szálloda, olcsóbb és egyszerűbb szálláshelyek azért találhatók. 

A modellt később több szerző is használta, egyszerűsége és könnyű alkalmazhatósága miatt 

(Ashworth – Tunbridge 1990; Egan – Nield 2000; Shoval 2006; Yang – Wong – Wang 2012).  

Nyugat-európai városokat elemezve, Ashworth – Tunbridge (1990) a turisztikai jelentőséggel 

rendelkező történelmi városok modelljét (THC modell) alakították ki. Hat zónát állapítottak 

meg egy-egy városon belül, a városkapuk, a vasútállomások, a főutak, a „kellemes helyek”, a 

városi periférikus utak, és a repülőtér közelében található zónát (Albert – Rechnitzer 2018, 130-

131).  

Ezekben a megállapított zónákban különböző jellegű szállodák találhatók, a kis és közepes mé-

retű szállodák a „kellemes helyek” zónájában találhatók általában, míg a nagyobb modern szál-

lodák a periférikus utak és a repülőtér közelében.  

Egan – Nield (2000) kínai nagyvárosokat (Peking, Shanghai, Shenzen) elemezték a módszerrel, 

és megállapították, hogy a városi térben a központba települtek a luxusszállodák, attól számítva 

kisebb távolságra az üzleti szállodák, messzebb az egyszerűbb és olcsóbb „budget” szállodák. 

A centrumban található szállodákban érhetők el a legmagasabb szállodai árak, ahogy a terület 

értéke, a beépíthető telkek vagy átalakítható épületek ára is csökken a központtól mért távolság 

nagyságával. Shoval (2006) is a monocentrikus modell alapján elemezte Jeruzsálem szállodái-

nak telephelyválasztását, és annyiban tovább is fejlesztette, hogy a városban a szállodák iránt 

kétféle keresleti zónát állapított meg, az egyéni vendégek és szervezett turisták által preferált 

szállodákat.  

Yang – Wong – Wang (2012), Pekingben elemezték a szállodák térbeli elhelyezkedését. A kínai 

főváros ideális terep a kutatásra, mert a közelmúltban sok új szálloda épült, többek között a 

2008-as olimpiai játékok, a kiemelkedő gazdasági növekedés és a turisták Kína iránti egyre 

fokozódó érdeklődése miatt. A város nagy alapterületű és centrális térszerkezetű, egy központ-

tal, tehát egyszerű, klasszikus eset lehetne, ha nem lenne rengeteg más befolyásoló tényező. A 
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szerzők kiemelik, hogy a szállodák telepítési helyére vonatkozó befektetői döntést nagyban be-

folyásolja a turisták későbbi szállodaválasztása, amelyet a hatalmas város közlekedései lehető-

ségei, az elérhetőségi kérdések jelentősen meghatároznak.  Rámutattak továbbá, hogy egy szál-

loda telepítési helyének megválasztásában igen fontosak a jelenlegi és jövőbeli városfejlesztési 

tervek, a folyamatban levő infrastrukturális és gazdasági jellegű beruházások.  

     Az agglomerációs modellek alkalmasak nagyobb területek szállodai telephelyválasztásnak 

elemzésére. Baum – Haveman (1997) megállapították, hogy amikor egy új szálloda belép egy 

számára új piacra, nemcsak a telephelyet kell megfelelően kiválasztani, hanem ehhez a megfe-

lelő terméket is. New Yorkban, Manhattanben háromféle dimenziót vizsgáltak elsősorban, a 

földrajzi távolságokat, az árkülönbségeket, és a méretbeli eltéréseket. 

 Chung – Kalnins (2001) Texas állam területén értékelték a szállodaipart, és megállapították, 

hogy a független szállodáknak előnyük származhat az adott területen működő szállodaláncok 

szállodáinak jelenlétéből. Az agglomerációs értékelések jellemzően piaci megoszlásokat, a 

szállodaláncok és a független szállodák arányát, a szállodák kapacitásainak megoszlását, az 

adott terület népességét és jövedelmi viszonyait vonják be az elemzés körébe (Albert – 

Rechnitzer 2018, 131-132).  

Urtasun – Gutiérrez (2006) még egy dimenzióval, a szolgáltatások változatosságának mérésével 

bővítették a multi dimenziós modellt, Madrid példáját vizsgálva.  

Zhang – Guillet – Gao, (2012) a multinacionális szállodaláncok befektetéseinek helyszínvá-

lasztását kutatták Kínában. A kutatás nem a városon belüli telephelyválasztást vizsgálta, hanem 

azt, hogy a szállodavállalatok hol és miért létesítenek új szállodákat, és ez mennyiben járul 

hozzá az ország és az adott terület gazdasági fejlődéséhez. A tanulmány szerint a gazdaság 

fejlődésével párhuzamosan a turizmus és a szállodaipar fejlődése is óriási volt Kínában, és az 

előrejelzések szerint 2020-ra az országok között, az első számú turisztikai desztináció lehet a 

világon, ha a jelenlegi trendek folytatódnak. A szállodai beruházások is igazolják ezt, amely 

alapvetően a kereslet növekedését követi, azokon a területeken ahol a gazdasági beruházások 

történnek.  

Rubovszky (2009) a magyar szállodaipar II. világháború utáni történetét dolgozta fel napjain-

kig. Időrendi sorrendben, hitelesen dokumentálta szállodaiparunk fejlődéstörténetét, külön ki-

térve néhány szállodatípus jellegzetességére. A könyvfejezet nem telephelyválasztást vizsgált, 

de alapműnek számít a magyar szállodaipar területi és strukturális kialakulásának tanulmányo-

zásához.     
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A magyarországi wellness szállodák telepítési helyeinek tapasztalatait elemezte egy figyelemre 

méltó tanulmányban Kátay (2011). A wellness szállodák viszonylag alacsony összesített fog-

laltsági mutatói alapján vizsgálta régiós szinten, hogy a szállodákat a megfelelő helyekre tele-

pítették-e, és az esetleges nem megfelelő telepítési döntések hozzájárultak-e a kedvezőtlen fog-

laltsághoz. Az általa kidolgozott környezetértékelési módszer segítségével a következő ténye-

zőket értékelte különböző pontértékekkel. A vonzerőt a vendégéjszakák száma szerint kialakult 

sorrend alapján, a térségi fejlettséget, terület turisztikai besorolását, a megközelíthetőséget, a 

telkek építési kategóriáját, a közművel való ellátottságot, a termálvíz kinyerési lehetőségét, va-

lamint a szállodaipari mutatószámokat a versenytársi körben alkalmazható lehetőségek össze-

hasonlításával. A tanulmány végén megállapította, hogy nem igazolható egyértelműen a well-

ness szállodák telepítési helyének sikeressége (Kátay 2011).  

 

     Az empirikus modellek nagyon változatosak, attól függően, hogy milyen indikátorokat ha-

sonlítanak össze. Jellemzőek a területi statisztikai modellek, regressziós modellek, egyedi érté-

kelő modellek, és szálloda sikerességi modellek használata. (Albert – Rechnitzer 2018, 131-

132). Egy szálloda sikerességét elsősorban a magas bevételekkel és a jövedelmezőséggel jelle-

mezhetjük, ezért olyan helyen kell felépíteni, ahol a már működő szállodák is képesek kiemel-

kedő profitot (Biemer – Kimes 1991) elérni. A magas átlagárak (Enz – Canina – Liu 2008), a 

nagyon jó REVPAR mutató (egy kiadható szobára jutó szobaárbevétel), már megteremtheti a 

siker alapját (Tsang – Yip 2009).  

     Az új piacra való belépés eldöntéséhez a Porter (1990) modell is jól használható a szálloda-

iparban, egy adott területen levő verseny, a működő szállodák piacának gazdasági, társadalmi 

és szállodai szakmai mutatószámainak versenytárselemzésbe vont értékelésével. A szállodák-

nál egy telített piacon nagy a helyettesíthetőség mértéke, így a kockázat is, de a gyakorlati ta-

pasztalat azt mutatja, hogy egy új szálloda, amely szolgáltatásaival, ár-érték arányával, külön-

leges adottságaival, vagy akár egy jó márkanévvel felülmúlja a piacon már működőket, sikere-

sen bevezethető az adott desztinációban.  

 

     A működési modellek a szállodai gyakorlathoz állnak közel, ezért jól használhatók egy szál-

loda telephelyének kiválasztásában. Az ellenőrző listás módszer már a régebbi szállodás 

(Medlik 1966; Pandit 1986) és turizmus elemző (Smith 1995) szakirodalmakban is megjelent. 

Bull (1994) az amerikai piacon vizsgálta a lokalizáció hatását a motelek szobaáraira.   A mar-

ketingben is fontos szerepet kap a jól kiválasztott helyszín, amit a motelek a reklámkommuni-
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kációs tevékenységeikben kihasználnak, általában a kis távolságot a centrumtól, fürdőtől, repü-

lőtértől, helyezik előtérbe. Ennek jól kimutatható hatása van az árakra, a motelek minősége 

mellett. Általában a minőségében, a színvonalban a moteleknél nincs akkora eltérés, mint a 

szállodáknál, ezért a helyszínnek az árra gyakorolt hatásában a moteleknél arányaiban nagyobb 

a jelentősége, annak ellenére, hogy ezek a viszonylag olcsó szálláshelyek közé tartoznak. Szük-

séges megjegyezni, hogy az amerikai piacon, kialakultak a motelek városi, elővárosi és üdülő-

területen levő változatai is, bár jellemzően ilyen esetekben is főútvonalak, közlekedési csomó-

pontok közelében találhatók.               

Newell – Seabrook (2006) a szállodai befektetői döntés folyamatát elemezték az ausztrál szál-

lodapiacon, szállodai befektetők és szállodát üzemeltetők bevonásával, megkérdezésével.   Har-

minc fontos tényezőből a legfontosabb szállodai befektetői döntést befolyásoló tényezők a 

pénzügyi szempontok (37%) és a lokalizáció (30%) voltak. A lokalizáció elemzése egyértel-

műen befektetői célzatú értékelés volt, nem a konkrét telephelyválasztás, hanem a desztináció 

piaci lehetőségeire koncentrált. A keresletet (külföldi és belföldi vendégek számát) és a kínála-

tot (meglévő szállodai kapacitások), a szállodák állapotát, korát, életciklusát, a hely elérhetősé-

gét, közlekedési viszonyokat, konferencia lehetőségeket, értékelték (Albert – Rechnitzer 2018, 

133-134).  

     A pénzügyi szempontokhoz sorolták a szállodák mutatószámait (REVPAR), a bruttó üze-

meltetési eredményeket, a szállodai piaci kockázatot. A tanulmány egyértelműen igazolta, hogy 

a befektetők számára is az egyik legfontosabb szempont a helyszínválasztás, mert ez lehet a 

sikeres, üzletileg nyereséges szálloda egyik kulcstényezője. Emir – Saracli (2014) Törökország-

ban, egy konkrét helyszínen vizsgálták termál szállodák lehetséges telepítési helyét. Hierarchia 

folyamat elemzésének módszerével javasoltak telephelyet, a következő faktorok értékelése 

után: a konstrukció sajátosságai, környezeti tényezők, versenyhelyzet és versenytársak, demo-

gráfiai helyzet, távolságok, a befektetés költségvonzatai. Ezen belül a legfontosabb szub-fakto-

roknak a következők bizonyultak: a területi infrastruktúra, a szálloda távolsága a termálvíztől, 

a versenytársak, a célcsoport, a megközelíthetőség, a konstrukció költségei. A tanulmány a be-

fektetési döntésekhez nyújt segítséget, egy speciális piacon és területen, de a szerzők is felhív-

ják rá a figyelmet, hogy a javasolt módszer, az elemzésbe vont helyszínen használható, általá-

nosságban korlátozott az eredmények érvényessége. A legátfogóbb részletes elemzéseket egy 

erre a témára szakosodott amerikai intézet szerzői (Rushmore – O’Neill – Rushmore Jr. 2012) 

publikálták, akik csaknem négyszáz oldalon mutatják be a szállodapiaci elemzések, értékelések 

módszereit és lehetőségeit, segítséget nyújtva egy új szálloda beindításához, beleértve a telepí-

tési hely kiválasztását (Albert – Rechnitzer 2018, 133-134).  
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7.3 A szállodatípusok és a telephelyválasztás összefüggései 

 

     A szállodák telephelyének kiválasztását, a terület fejlődéséhez való hozzájárulását a szállo-

dák típusai, rendeltetésük és azok főbb jellemzői is jelentős mértékben meghatározzák. 

Szinte minden szállodaiparral, szállodákkal foglalkozó szakkönyv leírja a szállodatípusokkal 

kapcsolatos legfontosabb jellemzőket (Angelo – Valdimir 2004); (Brotherton 2003); (Dettmer 

– Hausmann 2005); (Doswell – Gamble 1979); (Fellows 1990); (Gee 1996); 

(Go – Pine 1995); (Golden-Romero 2007); (Gray-Liguori 1990); (Harper 2008); 

(Hayes-Miller 2011); (Hayes – Ninemeier 2004); (Hughes 1990); (Jones – Lockwood 2004); 

(Jones – Pizam 1993 és 1995); (Jones 2006); (Kasavana – Brooks 2005); 

(Kavanaugh – Ninemeier 2001); (Knowles 1998); (Lattin 2002); (Lawson 1995); 

(Lundberg 1989 és 1994); (Medlik 1994); (Mill 2001); (Seitz 1997 és 2000); (Verginis – Wood 

1999), utalva a szálloda elhelyezkedésére, telephelyválasztására.  

A felsorolt szerzők szállodás műveit áttekintve, érdemes elemezni a legfontosabb szállodatípu-

sokat, és feltárni a kapcsolatrendszer lényegesebb összefüggéseit. 

 

     A szálloda telepítési helyének megválasztása a szálloda felépülése, annak megnyitása után, 

az a szállodát üzemeltető menedzsment vezetői döntésével már nem megváltoztatható.  

Wyckoff – Sasser (1981) öt alapvető kategóriát különböztetnek meg a szállodai elhelyezkedését 

illetően, amelyek a szállodatípust meghatározzák: belvárosi, külvárosi, repülőtéri, útmenti és 

üdülőterületi szállodát (Hivatkozza: Go – Pine 1995, 107). 

Az Amerikai Egyesült Államok szállodai szobakapacitásának megoszlása a legjellemzőbb fő 

szállodatípusok szerint a következőként alakultak a nyolcvanas évek közepére.  

Városi szállodákban volt a szobakapacitás 45 %-a, amelynek mintegy fele belvárosi, illetve fele 

külvárosi („suburban”) környezetben működött. A szállodák összesített kapacitásának 19 %-a 

üdülőszállodákban, 29 %-a útmenti szállodákban, míg 7 %-a repülőtéri szállodákban volt meg-

található (Gee 1996, 13). A kapacitás ilyen magas megoszlása ez utóbbi két szállodatípusban, 

amelyekben a vendégek ráadásul a legrövidebb átlagos tartózkodási időt töltik, az amerikai 

szállodaiparra jellemző sajátosság. Az ország méreteiből adódó jellemzők, a nagyon fejlett út-

hálózat és az országon belüli légiközlekedés kimagasló aránya, a szállodaipar szállodatípusok 

szerinti struktúrájának kialakulását is jelentősen befolyásolják.  
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Az üdülőszállodák üzemeltetése például számos olyan saját, (nem kiszervezett) szolgáltatás 

biztosítását teszik szükségessé, amelyek a helyi gazdasági és társadalmi életre is komoly hatás-

sal vannak. Az ilyen szállodák jelentős része távol van az urbánus terektől és a közelben köny-

nyen elérhető erőforrásoktól. A megfelelő munkaerő biztosítása sem mindig megoldható a helyi 

vagy a közelben élő lakosság foglalkoztatása által. Különösen a szakképzettséget igénylő mun-

kakörök esetében van szükség más állandó lakóhellyel rendelkező vendégmunkások alkalma-

zására, akik elszállásolásáról is számos helyen gondoskodnia kell a munkaadóknak (Gee 1996, 

3-23). 

Az ezredfordulóra valamelyest változtak az arányok a városi, az útmenti, a repülőtéri és az 

üdülő szállodák kapacitásai között. A városi szállodák kapacitásának részaránya mintegy 41%-

ra, az üdülőszállodáké mintegy 16%-ra csökkent, viszont növekedett az útmenti szállodák 

(32%) és a repülőtér melletti szállodák kapacitásainak részaránya (11%) (Hayes – Ninemeier 

2004, 7-10). 

A helyi termékek és áruk használatának lehetősége is korlátozott, ezért szinte mindent nagyobb 

távolságról kell a szállodákba szállítani, amely magasabb költségeket és nagyobb környezet-

szennyezést is jelent, a fajlagosan számított egységnyi árutömegre vonatkozóan. 

 

A világon a legismertebb és a legtöbb gyorséttermet üzemeltető hálózata a McDonalds, amely 

119 országban van jelen a világon, több mint 30 ezer éttermet üzemeltet, és naponta 47 millió 

vendéget szolgál ki.  A cég felmérései szerint az általa kínált termékekért a fogyasztók többsége 

nem hajlandó tizenöt percnél többet utazni a legközelebbi étteremig. Ezt figyelembe kell venni 

az egységek telepítési helyeinél, a disztribúciós terv összeállításánál és természetesen a célpiac 

kialakításánál (Kotler et al. 2006, 9-10).   

Az éttermek telephelyének megválasztása azonban jelentősen különbözik a szállodák és a szál-

láshelyek telephelyének megválasztásához képest, még akkor is, ha ugyanabban az iparágban 

működnek és a gyorsétterem láncok és a szállodaláncok globális terjeszkedési, üzemeltetési 

stratégiájuk is nagyon hasonló. A kínált termékek és szolgáltatások, valamint a megcélzott ven-

dégkör és a piac eltéréseiből adódnak a lényeges különbségek. 

Kotler és társainak marketing szemléletű négy lépcsős telephely választási ajánlása szerint elő-

ször a marketing stratégiából kiindulva a célpiacot, a célközönséget kell meghatározni, a szeg-

mentálás, célpiac kiválasztása és pozicionálás kapcsán. Utána egy régiós elemzéssel a földrajzi 

piacterületet kell behatárolni, majd a konkrét területet a régión belül kiválasztani, amelyhez 

demográfiai, pszichográfiai és versenyelemzéseket kell végezni. Negyedik lépésként ki lehet 
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választani a konkrét helyszínt. A tanácsok általánosak, de alkalmazhatók a szállodák és a ven-

déglátóhelyek számára is, több különböző kategóriájú szálloda és étterem példáját említik a 

szerzők (Kotler et al. 2006, 529-535).      

     Gunn (1988) a turisztikai desztinációkat területi szempontok szerint négy fő csoportba so-

rolja, városi (urban destination zone), külvárosi (suburban zone), vidéki (rural zone) és (min-

dentől) távoli („remote zone”) zónákba. A városi desztinációk a legfontosabb, elsődleges hely-

színei a turizmusnak, a legjelentősebb turisztikai szuprastrukturális létesítmények városokban 

és külvárosokban (suburban zone) találhatók. A legtöbb szálloda, szálláshely, éttermek, és 

egyéb turisztikai szolgáltató létesítmények, például konferenciaközpontok, a városokban mű-

ködnek. Külvárosi területekre jellemzők lehetnek a kempingek, elővárosi motelek, olcsóbb 

szálláshelyek, és nagyvárosok esetén a repülőterek, amely nélkülözhetetlenek a jelentős mér-

tékű vendégforgalom lebonyolítása szempontjából. A repülőtéri vagy ahhoz közeli szálloda a 

korábban a városok központjaiban található vasúti pályaudvarok mellett kialakult pályaudvari 

szálloda modern változata, a közlekedés fejlődése és változása alakította ki ezt a speciális szál-

lodatípust. 

     A vidéki térségekre jellemző alapvetően a gyógyvizekre alapozott egészségturizmus, bár 

Magyarországon Budapest, a fővárosok közül szinte egyedülálló módon Európában, jelentős 

fürdővárosnak számít. Vidéken is többségében a közigazgatási szempontból városnak számító 

településeken találhatók a nagyobb és jelentősebb fürdők és a gyógy és wellness szállodák. 

A „remote zone” van a legtávolabb a városi terektől, ezek tulajdonképpen olyan vidéki térségek, 

ahol sok esetben még a kiépített infrastruktúra is hiányos lehet.  

Ide sorolhatók a vadászatra, horgászatra, gyalogos túrázásra, vadvízi evezésre alkalmas 

desztinációk, esetenként nemzeti parkok, természetvédelmi területek is, ahol még kevésbé jel-

lemző a nagyobb vendéglétszámot vonzó turizmus. Ezeken a területeken kevésbé jellemzőek a 

szállodák, inkább a szerényebb minőségi kategóriájú és kis kapacitású szálláshelyek, vagy kem-

pingek találhatók.   

     Magyarországon a nemzeti parkok területén, vagy azok közvetlen környezetében, sajnos alig 

találhatók színvonalas és nagy kapacitású szállodák, de még egyéb szálláshelyek sem, pedig 

ezek nagyban elősegíthetnék az ökoturizmus fejlődését. Számos külföldi példával igazolható, 

hogy a gondosan megtervezett, környezetbe illő, szálláshelyek a néhány órás látogatás helyett, 

lehetővé tehetnék a turisták hosszabb tartózkodását, az adott területen, ezáltal nagyobb bevéte-

lek és több munkahely lehetőségét teremtve a helyi szolgáltató vállalkozások és a lakosság szá-

mára egyaránt. 
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     A nemzetközi és a hazai szakirodalomban, és természetesen a gyakorlatban is, számos szál-

lodatípus elnevezéssel, és a szállodák csoportosításának többféle módjával találkozhatunk. 

Ezek egy része, elsősorban a rendszerezést, az eligazodást segíti a sokféle szállodatípus között, 

viszont vannak olyan kategóriák, amelyeket a szállodák a nevükben is használnak, utalva a 

szálloda által nyújtott jellemző fő szolgáltatásokra (pl. gyógyszálló, wellness szálló, casino ho-

tel), elhelyezkedésre (pl. City Center), színvonalra (Luxury hotel, budget hotel). Számos eset-

ben az épület jellegére, építészeti kialakítására (pl. kastélyszálló, boutique hotel, design hotel) 

amely nevek marketingcélokat is szolgálhatnak, megkönnyítve a megcélzott vendégkör, a szál-

loda számára legfontosabb célcsoport elérését, a piaci pozícionálást, illetve a vendégek számára 

a szálloda beazonosíthatóságát.  

Természetesen sok esetben ugyanaz a szálloda több csoportba is besorolható, attól függően, 

hogy milyen szempontból vizsgáljuk a szállodát, mekkora piacot elemzünk, és mennyire rész-

letesen akarunk minden egyes lehetőséget sorra venni.  

   

Néhány csoportosítási lehetőség a szállodatípusok főbb jellemzői (Kovács 2009) alapján, fel-

sorolási jelleggel:  

A hotel elhelyezkedése, fekvése szerint: városi és üdülőszálloda.  

A közlekedéshez való kapcsolata szerint: pályaudvar közelében levő, autóút és autó-

pálya melletti, repülőtéri, kikötői szállodák.  

A szolgáltatások köre szerint: teljes körű szolgáltatást nyújtó („full service hotel”), 

korlátozott szolgáltatást nyújtó („limited service hotel”), „budget” hotel, apartman 

szálloda. 

Építészeti szempontból: kastélyszálló, design hotel, ECO (öko) hotel, témahotel, bu-

tikhotel.     

Az elérni kívánt vendégkör szerint: üzleti, konferencia, gyermekbarát, szenior hotel, 

sportszálloda, wellness szálloda, gyógyszálloda, casino hotel, borhotel, golfhotel. 

Minőségi kategória szerint: (pl. 1-5 csillag)  

Üzemelési idő szerint: egész éven át nyitva tartó, állandóan üzemelő, illetve szezoná-

lisan – idényszállodaként működő. 

Méret szerint: a kiadható szobák számának alapján, nemzetközi szinten és az egyes 

országok között jelentősen eltérnek a kis, közepes, nagy, és mega szállodák.  

A Magyarországon érvényben levő jogszabály szerint a szállodai kategória a nagyság 

alapján 11 szobánál kezdődik, és a jelenleg hazánkban, Budapesten működő legna-

gyobb szálloda, csaknem ötszáz (499) szobás.  
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Az üzemeltetés jellege és a tulajdonosi – üzemletetői viszonyok szerint: 

Saját tulajdonú és saját vállalkozásban üzemeltetett (független) szálloda, szakmai üze-

meltető bevonásával, bérleti szerződéssel, névhasználati (franchise) szerződéssel, me-

nedzsment-szerződéssel üzemeltetett szállodák, ez utóbbiak a szállodaláncok esetén 

jellemzők. 

A lényeges, leggyakoribb kategóriákra szorítkozó, korántsem teljes körű felsorolás is érzékel-

teti azonban, hogy minden kategória, és a kategóriák közötti átfedések is nagymértékben befo-

lyásolják egy szálloda működését, vendégkörét, jövedelemtermelő képességét, az adott telepü-

lés, terület gazdasági és társadalmi életéhez való hozzájárulásának lehetőségeit és mértékét.  

A továbbiakban a legjellemzőbb szállodatípusok, kategóriák értékelése következik a fontosabb 

szempontok alapján. 

 

     A városi szállodák nagyon változatosak, a közös bennük a városi térben történő elhelyezke-

désük, de nagyon eltérő lehet a színvonaluk, a megcélzott vendégkörük, a fő szolgáltatásaik. 

Rivers et al. (1991) kutatásukban rámutattak arra, hogy a szálloda elhelyezkedése befolyásolja 

a turisták szállodaválasztáskor meghozott döntését, különösen az üzletemberekét, hiszen ők, 

általában önállóan dönthetnek, míg egy szervezett úton részt vevő szabadidős turista többnyire 

az utazásszervező iroda döntésére van utalva. A fogyasztói magatartás részekét az utazási és 

szállodaválasztási döntéseket sokszor elemezték már, a fő motivációk és a preferencia sorren-

dek kérdőíves kutatásokkal viszonylag jól feltárhatók.  

 

A városokban legelsőként kialakult szállodatípus a pályaudvari szálloda, amely a vasúti közle-

kedés fejlődésével nyert létjogosultságot. A vasúti pályaudvar mellé telepítették az első szállo-

dákat, hogy a vendégek hordár segítségével könnyen elérhessék a szálláshelyüket. 

Ez még alapvetően a motorizáció előtti időszakra volt jellemző, de még manapság is megtalál-

ható szinte mindegyik nagyvárosban pályaudvari vagy annak közelében levő szálloda. Később 

az autóbusz pályaudvarok közelébe is építettek szállodákat, de ez már nem volt annyira elter-

jedt, és idővel a jelentőségük is csökkent. 

   

     A city vagy belvárosi hotelek a városok központjaiban találhatók, valamilyen frekventált 

területen, sokszor a város legdrágább telkein állnak az épületek. Ez már eleve meghatározza a 

szállodák árszínvonalát és minőségi kategóriáját. Nagyvárosokban a belváros szívében találha-

tók a legjobb, legelőkelőbb luxusszállodák, olcsóbb szálláshelyek errefelé csak elvétve vannak. 

Üres telkek hiányában új szálloda létesítésére szinte kizárólag csak akkor van lehetőség, ha egy 
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más funkciójú épületet alakítanak át szállodává (Fehér – Schablik 1999, 57), vagy egy régi 

épületet lebontanak és a helyére egy teljesen új, modern szállodát építenek fel. A belvárosi 

építészeti, utcaképi, műemlékvédelmi előírások nagyban behatárolják a lehetőségeket, így a 

telephelyválasztás is ezeknek a fontos tényezőknek, és az ingatlanpiac kínálati viszonyainak 

függvényében alakulhat. Számos szállodalánc előnyben részesíti a tradicionális, régi, híres épü-

letek felújítását és átalakítását szállodává, (Ritz, Forte, Four-Seasons) míg mások inkább ra-

gaszkodnak az új, modern, és az építészeti koncepciójukban meghatározott standard-ek kiala-

kításához, amely csak új épület esetén megvalósítható (Hyatt).  

A lehetőségeket korlátozza továbbá, hogy szabadon álló épület létesítésére a belvárosi helyhi-

ány miatt alig van lehetőség, az építészeknek egy más épület lebontása után is csak foghíjtelekre 

megálmodott épületben lehet gondolkodni.  

 

     A szállodatípusok közül a belvárosi szállodák integrálódnak legjobban bele egy város társa-

dalmi életébe, üzleti, politikai és kulturális vonalon egyaránt, amennyiben részt vesznek a helyi 

közösségek rendezvényeinek lebonyolításában. 

Egy nagyváros sok szállodája közül ez nem mondható el mindegyikről, a város nagyobb és 

magasabb kategóriájú szállodái, különösen a fővárosok, vagy regionális központok nagyvárosai 

esetén jellemző. A szállodák éttermei, különtermei a helyi gasztronómiai és kulturális élet szín-

terei lehetnek, melyeket a helyi állandó lakosság is, és nem csak a turisták vesznek igénybe. 

Sok szállodaprojekt további ingatlanfejlesztést is generálhat, különösen akkor, ha az adott terü-

leten a megnövekedett kapacitás a kereslet növelését is lehetővé, sőt szükségessé teszi a szállo-

dák értékesíthetőségének megőrzése érdekében. Jellemzően konferenciaközpontok, multifunk-

cionális kulturális és sportcentrumok, parkolóházak épülését segíthetik elő a szállodai beruhá-

zások, de akár további független éttermek megnyitását is a környéken. 

 

     A repülőtéri szállodák a vasúti pályaudvar mellett levő szállodák modern kori változatainak 

is felfoghatók, hiszen a technika és a közlekedés fejlődésével a turisták nagy távolságra történő 

utazásaiban a vezető szerep manapság már a légi közlekedésé.    

Annyi lényeges különbség azonban mindenképpen van, hogy a repülőterek mindenhol a vá-

rosok szélén, vagy még attól is távolabb helyezkednek el, míg a pályaudvari szállodák valahol 

a város központjában, vagy attól nem nagy távolságra találhatók. 

A repülőtéri szállodák szerepe elsősorban a nagyvárosokban lehet jelentős, különösen ott, ahol 

kimagasló a repülőtéri forgalom, és a belvárosi szállodák elérhetősége időben és távolságban 



 87 

esetenként gondot okozhat. Ezek általában az amerikai nagyvárosokra jellemzők, ahol a bel-

földi forgalom is igen számottevő.    

Napjainkban már minden közepesnél nagyobb repülőtéren vagy annak közelében található egy 

vagy több reptéri szálloda, a londoni Heathrow repülőtér mellett szinte egy egész szállodasor 

épült ki, nagy nemzetközi szállodaláncok tagszállodáival. 

A repülőtér fejlesztéséhez azonban mindenképpen szükségesek a repülőtéri szállodák, ezek hi-

ányában egy repülőtér sem tud igazán jelentős nemzetközi légikikötővé válni.  

Minél nagyobb egy repülőtér, annál több légitársaság használja, ezáltal növekszik a járatok 

száma és a járatsűrűsége is, ami időnként késésekhez, az időjárási és a technikai problémák 

járattörlésekhez vezetnek, vagy éppen nem várt járat érkezését jelenthetik, és ezek is indokolják 

a szállodák jelenlétét a repülőterek mellett vagy közelében.   

Hazánkban a főváros nemzetközi repülőterén, igazából csak két megfelelő nagyságú, magas 

színvonalú szálloda képviseli ezt a kategóriát, de ezek sem a repülőtéri terminálok közvetlen 

szomszédságában találhatók, sőt még csak nem is Budapest, hanem Vecsés közigazgatási terü-

letén.  

     A városi szállodákhoz sorolható a konferencia szálloda, bár a szakirodalom egy része önálló 

szállodatípusként jeleníti meg. Általában a konferencia szállodák városokban találhatók, és a fő 

megcélzott vendégkör a M.I.C.E.6 szegmens vendégei. Olyan szálloda viszonylag kevés van, 

amely szinte kizárólag a hivatásturistákra alapozva működik. Az ilyenek kiállítási és vásárköz-

pontok mellett találhatók, de olyanok is vannak, amelyek nagy befogadóképességű kongresz-

szusi központok mellett találhatók, és a szállodában már inkább csak kis és közepes méretű 

konferenciatermekkel rendelkeznek.  

Golden-Romero (2007) részletesen leírja a konferenciaturizmus legfontosabb jellemzőit,  

helyszíneit, a konferenciaszállodák és a hivatásturizmust kiszolgáló létesítmények működésé-

nek sajátosságait.   

Az utóbbi időben jellemző, hogy szinte minden új szállodában építenek már legalább egy-két 

különtermet, rendezvénytermet, vagy legalábbis valamilyen multifunkcionális termet, amely 

alkalmas étteremnek, rendezvényteremnek, különteremnek egyaránt, napszaknak és berende-

zésének függvényében. A „több lábon állás” stratégia így rákényszeríti a szállodákat, hogy ren-

dezvények lebonyolítására is alkalmasak legyenek, és ne mondjanak le erről a piaci szegmens-

ről, még azok a szállodák sem, amelyeket alapvetően nem a hivatásturizmus vendégeinek el-

szállásolására alakítottak ki.    

                                                 
6 MICE: angol nyelvű mozaikszó, a Meeting, Incentive, Congress, Exhibitions szavak kezdőbetűiből, amelyek a 

hivatásturizmus fő elemei    
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Néhány kivétel azért mindig van, talán a legegyszerűbb városi garni szállodák, amelyek étke-

zésként csak reggelit biztosítanak, illetve a még reggeli ellátást sem biztosító motelek és hasonló 

egyszerűbb szálláshelyek nem tudnak rendezvényeket szervezni, építészeti adottságaik, jelle-

gük miatt.    

     A stadion és sportcsarnok közeli szállodák, hasonlóképpen a konferenciaszállodához, a vá-

rosi szálloda egyik altípusának fogható fel, de a speciális elhelyezkedése, tehát a tervezéskor 

már eldöntött telepítési helye már eleve meghatározza a szálloda által megcélzott fő piaci szeg-

mensét. A szállodák vendégköre az adott szálloda minőségi kategóriájától is függhet, egyrészt 

a versenyeken részt vevő sportolóktól és kísérőiktől, másrészt a sporteseményekre érkező né-

zőközönségtől. Sportrendezvények, versenyek azonban nincsenek mindig folyamatosan, ezért 

más típusú rendezvényekre, koncertekre, kiállításokra is használható multifunkcionális létesít-

mények mellé telepített szálloda nagyobb sikerrel működhet majd.  

 

     Néhány általánosítható megállapítás, amely a világ városainak többségében is helytálló le-

het. A magasabb kategóriájú szállodákat üzemeltető nagy nemzetközi szállodaláncok szinte 

mindig a belvárosi, központi fekvésű telephelyet választják a létesítendő szállodájuknak, míg 

az olcsóbb szállodák már a városalközponti és út mellett levő területeken is felépülhetnek.  

A külső területek jelentősége növekedni fog, ezt a legtöbb kutatás alátámasztja, egyrészt a bel-

városok zsúfoltsága és a magas ingatlanárak, akár a már meglévő épület átépítése, akár a régi 

épület lebontása után, új épület felépítése, nagyon megdrágítja a beruházást. Ha egy szállodai 

beruházás már eleve ilyen magas induló költséggel kezdődik, akkor az szinte csak a legmaga-

sabb kategóriájú szállodák számára lesz ígéretes, megtérülő befektetés. 

Ebből következően az olcsóbb kategóriájú szállodák kiszorulhatnak a belső területekről, és az 

új beruházásokat már eleve a belvárostól távolabb eső területekre fogják telepíteni.   

 

     Összegezve és szintetizálva a városok területén elhelyezkedő szállodák lokalizációs lehető-

ségeit és telephelyválasztási modelljeit (7.2 alfejezet), először is megállapítható, hogy az olyan 

modellek alkalmazhatók általánosan, amelyek a szállodás szakirodalomban megtalálható főbb 

szállodatípusokból állnak, a modell ezek alapján épül fel, és kevés összetevőt tartalmaz.  

Minden városnak megvan a sajátos térszerkezete, földrajzi elhelyezkedése, nagysága. 

A hagyományok, a város történelme, esetleges katasztrófa története, (pl. San Francisco-i föld-

rengések, szegedi árvíz, stb.) amely a városfejlődésre és jelentős hatással voltak, szintén befo-

lyásoló tényezők lehetnek.  
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A város kialakult közlekedési hálózata, az építészeti stílusa és struktúrája, a jelentős épületek 

elhelyezkedését is befolyásoló tényezők.   

Amennyiben a modellt egy konkrét város elemzése kapcsán alakítják ki, úgy az általánosan 

használható leegyszerűsített modellt minden esetben kibővíti és továbbfejleszti, beépítve a helyi 

adottságokat és sajátosságokat. Így az ilyen modellek esettanulmányi modelleknek értékelhe-

tők, amelyből viszont rengeteg kialakítható, valószínűleg mindig lesz olyan város, amit még 

nem elemeztek és található olyan helyi sajátosság, amely csak ott jellemző. 

Néhány speciális szállodatípus fontos telephely választási tényezője például a közelben meg-

lévő természeti adottság, például a gyógyszállodák esetén a gyógyvíz jelenléte, míg az utóbbi 

időben divatossá váló butikhotelek esetén az építészeti lehetőségek korlátai. 

Folyó, és repülőtér nincs minden városban és értelemszerűen ilyen elhelyezkedésű szállodatí-

pus sem általánosan alkalmazható minden városi térben működő szállodára.  

Tehát a már kipróbált és a még kialakítható egyedi modellek száma, ezek továbbfejleszthető 

változatai nagyon sok variációban elképzelhetők, fellelhetők.   

 

     Az üdülőszálloda kategória szintén több altípust foglal magában, elsősorban attól függően, 

hogy a szálloda hol helyezkedik el, és milyen szolgáltatásokkal rendelkezik. 

Az üdülőszállodák Go – Pine (1995) szerint tipikusan a nem urbánus terekre jellemzők, és a 

telepítési helyüket nagyban meghatározzák a természeti vonzerők, de az ember alkotta vonz-

erők, attrakciók is befolyásolhatják. Elsődleges mindenképpen a természeti vonzerők megléte, 

mint fő telepítési tényező, attrakciók kifejlesztése később, már egy kialakult turisztikai terület  

esetén is megoldható. Számos példa van a tengerpart melletti szállodasorok spontán fejlődésére, 

ahol a kiegészítő attrakciókat később alakították ki, a terület turista megtartó képességének 

megőrzése és fokozása érdekében. Ilyenek például a jelentős ingatlan beruházást igénylők kö-

zül a téma és kalandparkok, aquaparkok, turistakikötők, stb. kialakítása. 

Az üdülőterületeken működő szállodák egy része a lakott területektől távol, viszonylag izolál-

tan található, ezeknek a szállodáknak az alap infrastrukturális ellátottságáról is gondoskodni 

kell, úthálózat és vezetékes (víz, gáz, elektromos áram, csatorna, kommunikációs) hálózatok 

vagy ezek önellátó rendszereinek biztosításával.  

A legismertebb üdülő szállodatípus a vízparti szálloda, amely tengerparton vagy annak közelé-

ben, tóparton vagy közelében, és a folyó mellett levő szállodák. 

A fő telepítési tényező a vízpart vonzereje, amennyiben üdülésre, kikapcsolódásra alkalmas, és 

megfelelő infrastruktúrával rendelkezik.   
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Az üdülőszállodákról szóló szakirodalom egyik alapműve a „Resort Development and Mana-

gement” című könyv (Gee 1996), amely 554 oldalon foglalkozik az üdülőterületek fejlesztési 

lehetőségeivel, és az üdülőszállodák menedzsmentjével. 

Mivel az üdülőszálloda a városi szállodák mellett a legelterjedtebb szállodatípus, érdemes egy 

kicsit részletesebben is foglalkozni vele. 

Az üdülőszállodák vendégeire jellemzők a szabadidős turizmus klasszikus keresleti elemei, 

mely szerint a vendég a saját szabadidejében utazik és pihen, a saját diszkrecionális jövedelmét 

költi el, és a saját motivációs igényeinek megfelelően választja ki a meglátogatandó 

desztinációt, és a számára megfelelő üdülőszállodát (Lengyel 2004). 

A vendégek hosszabb ideig tartózkodnak az üdülőszállodákban, mint más szállodatípusokban, 

ezért a szálloda kialakítása, az igénybe vehető szolgáltatások mennyisége és minősége is szük-

ségszerűen igazodik hozzá. 

Az üdülőszálloda esetén a telepítési helynek talán még nagyobb szerepe van a szálloda későbbi 

értékesíthetősége szempontjából, mint a városi szállodáknak.   

Az üdülőszállodáknál a desztináció vonzerejének kiemelt jelentősége van, míg működnek olyan 

városi szállodák, ahol magának a városnak nincs is különösebb turisztikai vonzereje, de a vá-

rosba érkező üzletembereket, és egyéb hivatásturistákat el kell szállásolni, tehát a szálloda itt a 

városi infrastruktúrához sorolható.    

A vízparti üdülőszállodák a mérsékelt éghajlati övben általában szezonális üzemeltetésűek, és 

ez alapvetően meghatározza a működésüket, ráadásul időjárásfüggők is (Vadas 1999), amely 

hazánkban például a Balaton összes szálláshelyére elmondható.  

A vízparti turizmus mindenhol a világon kiemelkedő jelentőségű, ezek a területek jelentik a 

legnagyobb vonzerővel rendelkező, fő turisztikai desztinációt számos országban.   

Európában a Földközi-tenger térségében, a vízpartokra koncentrálódik a nemzetközi turizmus 

csaknem egyharmada, Olaszországban és Spanyolországban pedig már a turizmus mintegy het-

ven százaléka a tengerparti területekhez köthető (Martinez 2006, 47-48).  

Horvátországban is hasonló a helyzet, a horvát turisztikai szakemberek szerint országuk turiz-

musának több mint kilencven százaléka az adriai tengerparton és a szigeteken bonyolódik. 

     A hegyvidéki szállodák a látványos panorámával, jó levegővel, kiváló túrázási lehetőségek-

kel vonzzák a vendégeket.  Ide lehet sorolni a sportszállodák egy részét is, ahol a sportolási 

lehetőségek a vendégek számára biztosított kiemelt szolgáltatások, a szállodában, vagy a szál-

loda közvetlen környezetében. A téli sportok űzésére alkalmas hegyvidékek síszállodái akkor 

tudnak eredményesek lenni, ha a közelben sípályák, síugrósáncok vannak, és hozzá tartozó 

kiépített technikai felszereltséggel, felvonókkal rendelkeznek.   
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     A golfszállodák a síszállodákkal éppen ellentétben, a síkvidékeken jellemzők, és nem télen, 

hanem a többi évszakban használhatók a vendégek számára. A golfpálya elég nagy területet, 

folyamatos gondozást, és a sportban járatos személyzetet, golfoktatókat igényel. Nemzetközi 

versenyek lebonyolítására is alkalmas, legalább 18 lyukú, igényes golfpálya kialakítása sem 

könnyű, de már az erre alkalmas, szép környezetben levő terület felkutatása is komoly feladat. 

A szálloda telepítése akkor célszerű, ha a kialakítandó vagy már meglévő pálya használatának 

lehetősége jogilag is biztosított, amelyhez nem kell feltétlenül tulajdonjogot szerezni a pálya 

területére. Jobb megoldás azonban, ha a pálya és a szálloda egy tulajdonban és egy üzemeltető 

kezében van, és a kialakításuk is egy projekt keretében, egymással párhuzamosan zajlik.   

     A lovas centrumok szállodái, szálláshelyei olyan területen, vidéken jellemzők, ahol a lótar-

tásnak hagyománya és kultúrája van, és a lovaglással, lovassporttal kapcsolatos  

infrastrukturális feltételek is adottak. Nem a szálloda megépítése kapcsán alakítják ki a lovaglás 

feltételrendszereit, hanem fordítva, ahol a „lovas kultúra" már létezik és nem csak a helyiek, 

hanem a turisták számára is elérhetővé akarják tenni, akkor oda telepítik a szállodát, fogadót. 

 

     A klubszálloda típus egyre jobban elterjedőben van, elsősorban üdülési jogot értékesítő tár-

saságoknak köszönhetően. Léteznek olyan „klubszállodák”, amelyek teljesen zárt vendégkörrel 

üzemelnek, ahol kizárólag azok a vendégek szállhatnak meg, akiknek a „klubban” tagsági vi-

szonyuk van, vagy az erre szakosított szervezet (pl. RCI) adatbázisának segítségével elcserélték 

az egyik klubszállodában meglévő üdülési jog időpontját egy másik szállodában meglévő üdü-

lési lehetőségre. A csere meglehetősen gyakori, ennek lehetősége teszi igazából vonzóvá az 

üdülési jogot és a klubszállodákat. 

Az ilyen klubszállodák általában üdülőterületeken levő üdülőszállodák, de értékesítési gondok-

kal küzdő városi szállodák is adták már tartósan bérbe a kapacitásuk egy részét üdülési jogot 

értékesítési társaságoknak. Többnyire már korábban is szállodaként működő létesítményeket 

alakítanak át klubszállodává, de új, kifejezetten klubszállodának tervezett és épült szállodák is 

működnek hazánkban és külföldön egyaránt. 

 

     A szakirodalomban fürdő vagy gyógyszállodának nevezett egyik szállodatípus, szintén gyűj-

tőfogalmat takar, mert ide sorolhatók a valamilyen gyógyászati részleggel, ilyen szolgáltatá-

sokkal rendelkező gyógyszállodák, amelyek elsősorban balneoterápiás és fizikoterápiás keze-

léseket nyújtanak a vendégeknek, de a klimatikus helyek gyógyszállodái is ide sorolhatók, ahol 

tüdő és légúti megbetegedések kezelésére nyújthatnak segítséget.  
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A fő telepítési tényező a gyógytényező közelben való megléte, amelytől elérhető távolságra 

felépíthető egy gyógyászati tevékenységeket is végző szálloda. 

Magyarországon sem rendelkezik minden gyógyszálloda saját gyógyvízkúttal, sok esetben a 

gyógyvizet egy másik szolgáltatótól vásárolják, és vezetéken juttatják el a szállodába. Ugyan-

így, a másfajta kezelésekhez használt egyéb alapanyagokat, például a gyógyiszapot is általában 

vásárolják a szállodák, a kitermelést végző vállalkozásoktól. 

 

     A wellness szállodák egyre divatosabbak mindenhol a világon, amelyek elsősorban a meg-

előzésre helyezik a hangsúlyt, nem pedig a már meglévő betegségek kezelésére. 

Lényeges különbség a gyógy és a wellness szállodák között, hogy a wellness szállodákban  

nem feltétlenül vannak orvosi felügyelet mellett végzett kezelések.  

A Medical wellness egy Németországból indult irányzat, amelynek viszont már a sajátossága, 

hogy a kezelések egy részét orvosi felügyelet mellett végzik, és lényegesen magasabb a gyó-

gyító kezelésekre szakosodott, szakképzett egészségügyi személyzet aránya.  

A telepítési tényező egy wellness szálloda esetén nem olyan egyértelmű, mint a 

gyógyszállodáknál, mert elvileg bárhol működhet wellness szálloda, nem szükséges hozzá 

gyógyvíz, ami a legnagyobb, helyhez való kötöttséget jelentené, és a gyógyszállodákra vonat-

kozó szigorú gyógyászati előírások sem vonatkoznak a wellness szállodára.    

Kátay (2011) egyik tanulmánya a wellness szállodák magyarországi telepítési helyeinek tapasz-

talatait elemzi. Kátay a wellness szállodák telepítési helyeiből kiindulva, tervezési-statisztikai 

régiós (NUTS-2) szintű területi elemzésbe vonja a szállodákat. A wellness szállodák alacsony 

összesített kapacitás kihasználtsági mutatói alapján vizsgálja, hogy a szállodákat a megfelelő 

helyekre telepítették-e, és az esetleges nem megfelelő telepítési döntések hozzájárulnak-e a 

kedvezőtlen foglaltsághoz. Az általa kidolgozott környezetértékelési módszer segítségével a 

következő tényezőket értékelte különböző pontértékekkel. A vonzerőt a régiók vendégéjszaká-

inak száma szerint kialakult sorrend alapján, a térségi fejlettséget, terület turisztikai besorolását, 

a megközelíthetőséget, a telkek építési kategóriáját, a közművel való ellátottságot, a termálvíz 

kinyerési lehetőségét, a lejtésviszonyokat, a lejtőkitettséget, a talajfedettséget és a szegélyhatást 

(Kátay 2011, 214). 

A wellness szállodák versenyhelyzetének elemzésére is sor került a KSH adatbázisból nyerhető 

vendégforgalmi adatok felhasználásával, valamint a szállodaiparban szokásos mutatószámok 

és a versenytársi körben alkalmazható lehetőségek összehasonlításával. 
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Az alkalmazott módszer segítségével új eredmények születtek, de a szerző a következtetések és 

a tanulságok levonása során megállapítja, hogy „nem nyert bizonyítást, hogy a wellness szállo-

dák telepítési helye egyértelműen sikertényező lenne” (Kátay 2011, 219).   

 

A wellness szállodák a magyarországi megjelenésük óta szakmai szempontból is ellentmondá-

sos szerepet töltenek be a hazai szállodaiparban. Egyrészt az egyik legsikeresebb növekedő 

pályát mutatják a kapacitások bővülése kapcsán, másrészt pedig az általuk generált bevételek 

és kapacitás kihasználtsági mutatók alapján még az országos szállodai átlagot sem érik el. En-

nek egyik oka feltehetően a hirtelen megnövekedett és kialakult túlkínálat a wellness szállodák 

piacán, amellyel a kereslet még nem tudott lépést tartani.  

Másik valószínűsíthető oka, talán a társadalmi és gazdasági helyzettel magyarázható, hogy a 

szállodai wellness népszerűsége és elfogadottsága még mindig nem érte el azt a szintet, amelyet 

más, nálunk fejlettebb országokban már igen.  

A gyakorlatban viszont a gyógyszállodák egyre inkább nyitnak a wellness irányába, a vendég-

kör szélesítése és új célcsoportok elérése érdekében. A gyógyszállodák alkalmasak a wellness 

szolgáltatásokat keresők igényeinek kielégítésére is, számos magas szintű gyógyászati kezelés 

igénybe vételének lehetőségével.  

 

Az utóbbi időben a befektetői körökben kétség kívül a legdivatosabbá vált szállodatípus a well-

ness szálloda, ebből a szállodatípusból épült a legtöbb az utóbbi évtizedben. 

A fejlődést, a szállodák számának és kapacitásának növekedését is könnyen lehet követni, hi-

szen hivatalosan az 54/2003. (VIII.29) GKM rendelet megjelenése után működhetett „wellness 

szálloda” megnevezéssel szálloda Magyarországon. A 2003-as év végéig már 15 szállodát re-

gisztráltak wellness szállodaként, és a következő években megindult az azóta is szinte töretlen-

nek látszó fejlődés a wellness szállodák létesítése tekintetében. Ezek a szállodák kevés kivétel-

től eltekintve új építésűek, bár néhány korábban már működő városi szállodát, amelyek a ren-

delet előírásai szerint megfelelő wellness részleggel és szolgáltatásokkal rendelkeztek, illetve 

még néhány gyógyszállodát is átminősítettek wellness szállodának.     

 

Magyarországon a wellness szállodákra vonatkozó előírások közül a már hatályon kívül helye-

zett 54/2003. (VIII.29) GKM rendelet, ezen belül a wellness szállodákra vonatkozó kilenc kri-

tériuma nem volt igazán szigorú követelmény. A kritériumrendszer azonban máig ható, sőt a 

jövőben is jelentőséggel bíró előírásokat tartalmazott, hiszen ezek alapján építették meg, vagy 

alakították át az új wellness szállodákat, egészen a rendelet hatályon kívül helyezéséig, és a 
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Hotelstars Union szállodai minősítő rendszer, wellness előírásainak megjelenéséig, amelyek 

korszerűsítették, és a változó igényekhez igazították a korábbi követelményrendszert. Több 

mint száz magyarországi wellness szálloda, tehát a hazai szállodák több mint tíz százaléka vette 

figyelembe már a tervezésekor, vagy az átalakítás és az átminősítés során a kritériumrendszert, 

amelyek teljesítésével működhetett egy szálloda a külön kategóriába sorolva, a nevében is 

utalva jellemző szolgáltatásaira, „wellness” szállodaként. 

A régi rendelet szerint minden 3-5 csillagos wellness szállodában kellett legalább egy beltéri 

fürdőmedence, kétféle szauna vagy gőzfürdő létesítmény, négyféle szépségápolási lehetőség, 

kardiogépekkel is felszerelt fitness terem. Ezek voltak a követelményrendszer megfelelő építé-

szeti kialakítást is technikai hátteret igénylő részei. A többi előírás olyan szolgáltatások bizto-

sítását tette szükségessé, amelyekhez a helyiségeken kívül nem volt szükség drága technikai 

eszközökre. Ilyenek voltak például a legalább hatféle masszázs, négyféle szabadidős sportolási 

vagy keleti mozgás program, háromféle kulturális programlehetőség, és „a régióra jellemző, 

hagyományőrző magyar, továbbá reform- és vegetáriánus étel- és italajánlatok biztosítása” 

(Részlet a már hatályon kívül helyezett, 54/2003. (VIII. 29.) GKM rendelet, wellness szállo-

dákra vonatkozó előírásaiból).  

A Hotelstars Union wellness kritériumai megőrizték a régi követelményrendszer előírásait, sőt 

számos helyen új elemeket vezettek be. Ilyen például a spa recepció, az állapotfelmérő módszer 

diagnosztikai berendezéssel, a jacuzzi vagy más élményelemekkel ellátott medence, a szaunák-

hoz kapcsolódó külön pihenők, és a személyzetre vonatkozó kötelező előírásokat jelentősen 

kibővítették.  A Hotelstars Union rendszer wellness követelményei 17 minimum kritériumot és 

75 elérendő minimum pontszámot határoznak meg a három csillagos wellness szállodára, a 

négycsillagosra 26 minimum kritériumot és 110 elérendő minimum pontszámot, az ötcsilla-

gosra pedig 28 minimum kritériumot és 140 elérendő minimum pontszámot. 

A három és a négycsillagos előírások között van jelentős minőségi ugrás, bár az érdekes, hogy 

csak az ötcsillagos szállodában minimum kritérium a normál vízzel feltöltött beltéri vagy kültéri 

medence.  

     Az útmenti szállodák mai modern formája a közúti közlekedés, az úthálózat bővülése során 

kezdett elterjedni, közlekedési csomópontok, pihenő megállóhelyek a jellemző telepítési helyei. 

Az útmenti szálláshelyeknek viszont már történelmi korokra visszatekintve is vannak előzmé-

nyei, például az ókori római birodalom kiépített úthálózata mentén megtalálható „mutatio” nevű 

szálláshely, amely fő feladata a lóváltás biztosítása volt, de mellékesen, szállást és étkezést is 

biztosított az utazóknak (Csizmadia 1983, 7). 

Hazánkban a viszonylag kis távolságok miatt kevés van belőlük, de nagyobb országokban erre 



 95 

szakosodott szállodaláncok, és szállást is biztosító étteremhálózatok is kialakultak.  

A telepítési helyeit befolyásolja a közúti forgalom nagysága, a forgalom nagysága a járművek 

fajtái szerint, (személyautók, autóbuszok, teherautók, kamionok, stb.) a települések közötti tá-

volságok, de befolyásolhatják az olyan jellegű országos előírások is, hogy az autópályák és 

főutak mentén mekkora távolságonként lehet és kell üzemanyagtöltő állomásokat és pihenőhe-

lyeket kialakítani, például Németországban erre viszonylag szigorú kritériumrendszer van. 

 

     A különleges szállodák kategória sokféle szállodatípus gyűjtőkategóriája, ide sorolhatók a 

hagyományos szállodáktól valamilyen lényeges jellemző tulajdonságban eltérő szállodák. 

Az egyik hazánkban és Európában is viszonylag gyakori szállodatípus a kastélyszálloda.  

Az Amerikai Egyesült Államok néhány államában, ezen belül néhány városban (Las Vegas, 

Reno, Atlantic City) és a világ más pontjain is, (Monaco, Macao) ahol a szerencsejátékok kü-

lönleges formái is engedélyezettek és már a hagyományai is kialakultak, a kaszinószállodák a 

legismertebb és legelterjedtebb szállodatípusok.   

Különlegességük a szállodákban működő kaszinók, szórakozási lehetőségek, revüműsorok, és 

a hatalmasra méretezett konferencia kapacitás. Ezek a szállodák a világ legnagyobb méretű, 

több ezer szobás szállodái, nem csoda, ha a Las Vegasra jellemző megaszállodák miatt, ebben 

a városban található a világ legnagyobb szállodai kapacitása.  

Mindenestre egy olyan kivételes példa, hogy a száz évvel ezelőtti néhány barakkból álló kis 

megállóhely mesterséges körülmények között, a nevadai sivatag közepén, ahol szinte semmi 

idegenforgalmi vonzerő nem létezett, ennek ellenére mégis a világ egyik kiemelkedő turisztikai 

desztinációjává, és „szállodaipari fővárosává” tudott válni.   

A téma- és szórakoztató parkok mellett maga város a legkülönlegesebb példa arra, hogy hogyan 

lehet ott is turisztikai attrakciót, és nemzetközi hatókörű vonzerőt kialakítani, telepíteni, ahol 

korábban ehhez szinte semmilyen kedvező és szükséges alapadottság nem volt. 

A különleges szállodák egyik valóban nem szokványos típusa a jéghotel. Svédországban az 

Északi sarkkörön túl, Jukkasjarviban már több mint húsz éve, évről évre, újból és újból felépítik 

a jégszállodát, amely azóta már világhírűvé vált, és később Finnországban, Kanadában, Romá-

niában, de már máshol is voltak az ötletnek követői.  

A Jukkasjarvi jéghotel eredetileg talán egy különlegességnek induló szenzáció volt, de a kör-

nyék mára sikeres turisztikai desztinációvá vált, és a turizmus és a turisztikai fejlesztések ked-

vező gazdasági hatásai ellensúlyozni tudták a bányászat, valamint az erdészet és faipar hanyat-

lását a régióban (Gibson-Lynch 2007, 107-126). 
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8. A magyar szállodaipar fejlődésének értékelése 

8.1 A magyar szállodaipar fejlődésének kezdetei 

 

     A magyar szállodaipar fejlődéstörténetével már számos hazai szerző foglalkozott:  

(Markos – Kolacsek 1961); (Kurz 1962); (Rózsahegyi 1962, 1981); (Kolacsek-Borda 1974); 

(Csizmadia 1983); (Erdei 1983); (Vadas 1999, 2006); (Győrffy 2004); (Jávor 1999, 2002, 

2008); (Kóródi 2005); (Rubovszky 2009); (Bártfai 2004, 2009, 2016); (Kátay 2016).  

     Szállodaiparunk kialakulását és kezdeti fejlődését a terjedelmi korlátok miatt csak vázlato-

san, a lényeges elemeket kiemelve lehet áttekinteni, amelyek fontos állomásai voltak a szállo-

daipar fejlődésének. A magyar szállodaipar történetét több, időben egymástól jól elhatárolható 

korszakokra lehet bontani, amelyek közül a témához jelentőségében jobban kapcsolódóan, az 

utolsó néhány korszak kerül egy kicsit nagyobb terjedelemben bemutatásra.  

    Az első korai időszakasz 1848-tól az első világháborút lezáró trianoni békedekrétumig tart, 

mely időszak alatt hazánk nagyobb területtel és lakossággal rendelkezett.  

Ezt az időszakot a mai viszonyainkhoz hasonlítani, elsősorban az eltérő területi nagyság miatt 

sem egyszerű, az elcsatolt országrészek más országokhoz való kerülése okán, és az azóta eltelt 

idő eltérő fejlődési körülményei miatt. Bártfai (2009, 292-337) területi egységenként, részlete-

sen, a jelentősebb szállodák történetét is feldolgozva, leíró jelleggel tekinti át ezt az időszakot. 

A területi egységek a következők voltak: Észak-magyarország, Felvidék, Alföld, Erdély, Kár-

pátalja. 

     A XIX. század elejétől kezdve már sorra nyitották az új szállodákat, Budán és Pesten, vala-

mint a vasútépítés megindulásának következtében kicsit később vidéken is. 

A kiegyezés után 1868-ban megalakult az Első Magyar Szállodaépítő Rt., amely jelentős sze-

repet vállalt a szállodafejlesztésekben, 1871-ben a Duna partján épült Grand Hotel Hungáriát, 

majd 1873-ban a ma is működő Margitszigeti Nagyszállót adták át. 

1873-ban Buda, Pest és Óbuda egyesülésével létrejött Budapest székesfőváros, amelynek első 

polgármestere, Kamermayer Károly a székfoglaló beszédében többek között a következőket 

mondta:  

„Ha a jövedelmek és a kiadások közötti egyensúly fenntartása mellett a nagyközönség kényelmi 

igényeiről is gondoskodunk, akkor Budapest főváros a vidékre és a külföldi vendégekre is nagy 

vonzerővel bíró kellemes tartózkodási hely leend” (idézi: Bártfai 2004, 22, és 2009, 35). 

 A polgármester szavai is igazolják, hogy az idegenforgalomnak és a vendégfogadásnak már 

akkoriban is nagy jelentőséget tulajdonítottak és felismerték az ebben rejlő lehetőségeket.  
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1896-ra, a millenniumi ünnepségekre sok középület, a földalatti kéregvasút, és a Royal szálló 

is átadásra került. Az első világháborúig kiépült a Duna parti szállodasor, a Hungária, a 

Dunapalota-Ritz, a Bristol és a Carlton szállodák, és 1914-ben átadták az Astoria szállót is.  

1918-ban megnyílt a Szent Gellért Szálló és Gyógyfürdő, amelynek felépítése a telekvásárlástól 

az átadásig tizenhét évig tartott. Az előkészítést 1901-ben, az építkezést 1911-ben elkezdték, 

de az első világháború közbeszólt és csak a háború után tudták a szállodát átadni.  

 

Thirring Gusztáv 1919-ben megjelent budapesti útikalauza szerint, „…az idegenforgalom emel-

kedő arányokat mutat: a szállodákban megforduló idegenek nagy zömét Magyarország szol-

gáltatja, Ausztriából átlag 15%, a többi külföldről 13-14% idegen érkezik, ezek közül Német-

országból 5%. Az idegenek száma volt 1912-ben 193508, 1917-ben 360 272” (Vadas 2006, 32).   

Pontos vendégstatisztikák sajnos nem maradtak fenn, nem tudni például a vendégéjszakák szá-

mát ebből az időszakból, de Vadas (2006) szerint más forrásokból tudható, hogy az átlagos 

tartózkodási idő 10 és 20 nap között lehetett, tehát lényegesen hosszabb volt, mint napjainkban.  

Schnitta Sámuel (1965) a legendás vendéglátós, aki 1958-ban a brüsszeli világkiállítás magyar 

éttermét vezette, de pályafutása során többek mellett a híres párizsi Regina szállodában, a bu-

dapesti Astoriában, a Dunapalota Ritz szállóban, a margitszigeti Nagyszállóban is dolgozott 

(Török – Vantal – Voleszák 2017), könyvének utolsó négy fejezete az idegenforgalomról és a 

szállodáról szól, több mint hetven oldal terjedelemben. Az új szállodatípus kialakulásának okait 

három fő tényezőben látja, mely szerint a turizmus a luxus utak helyett a tömegforgalom irá-

nyába tolódott át, a technika és a közlekedési eszközök rohamos fejlődésen mentek keresztül, 

és a szállodai dolgozók igénye is változott a rövidebb munkaidő és a társadalombiztosítás iránt. 

A korábbi szállodatípusról így ír: 

 „Európában a két világháború alatt és után alig épültek újabb szállók, tehát – legalábbis egy-

előre – nyugodtan mondhatjuk, hogy a mai európai nagyszállók legnagyobb része a századfor-

duló körül épült, és miután akkor a luxusutasok tették ki a szállóvendégek zömét, ezek az akkori 

igényeknek megfelelően épültek” (Schnitta 1965, 338).       

      

     A két világháború között az idegenforgalom tovább fejlődött, a világ ekkorra már legismer-

tebb utazási irodája a Thomas Cook, 1923-ban felvette Magyarországot az ajánlott programjai 

közé. 1926-ban megalakították az Országos Idegenforgalmi Tanácsot, így már egy hivatalos 

szervezet foglalkozott az idegenforgalommal, mivel eddigre már felismerték a turizmus egyre 

jobban növekvő gazdasági jelentőségét (Bártfai 2004, 22).  



 98 

Rubovszky (2009, 338-357) magyar szállodaiparról írt elemzése a második világháború utáni 

időszakot öleli fel, napjainkig. A szerző három időszakaszra osztja fel ezt a periódust, amely 

már a jelenkorunk része, hiszen a szállodaipar szép kort megért szakemberei közül néhányan 

még emlékeznek a negyvenes évek végére, az ötvenes évek elejére is, és később, pályafutásuk 

során végigkísérték a magyarországi szállodaipar fejlődését, a folyamatos alkalmazkodás szük-

ségességét a változó politikai, társadalmi és gazdasági körülményekhez.   

     A világháborúban gyakorlatilag megsemmisült Budapesten a híres Duna parti szállodasor. 

Az 1945-1958 közötti időszak eleje a háborús károk helyreállításáról szólt, de a tönkrement 

szállodák egy részét nem is állították helyre, az épületként még használható szállodákban pedig 

hivatalokat rendeztek be és így működtették tovább. 1948 márciusában például csak a Gellért 

és néhány kisebb szálloda üzemelt (Jávor 2008, 32).  

     1948 és 1950 között elkezdődtek az államosítások, és több budapesti és vidéki szállodatu-

lajdonos járt úgy, hogy a háború után frissen felújított, átépített szállodájukat államosították. 

Az államosított szállodák kezelésére és működtetésére létrehozták az első állami vállalatokat, a 

Szállodaipari Nemzeti Vállalatot, majd 1957-ben az Országos Idegenforgalmi Szálloda és Ét-

terem Vállalatot.  

1950-ben kezdődött meg a szállodák osztályba sorolása, amely ekkor még ár és terület alapú 

szabályozás volt, az 10752/1950.(I.18.) Á.H. árhatósági rendelet alapján.        

Az árak és a terület alapján „A” és „B” díjosztályba sorolták a fővárosi és a vidéki szállodákat, 

„C” osztályba a többi fővárosi és községi szállodát, a vidéki panziókat, a budapesti fogadókat, 

és „D” osztályba vidéki fogadókat. A rendeletet 1957-ben módosították, ekkor már osztályon 

felüli kategória is bevezetésre került (Rubovszky 2009, 341-342). 

Az ötvenes években vidéken is több új szállodát építettek, elsősorban a kibontakozó „szocialista 

ipar” központjaiban, Dunaújvárosban, Kazincbarcikán, Komlón, Salgótarjánban.  

Ezekben a városokban a szállodafejlesztések egyértelműen az iparosítás miatt, mintegy annak 

szükséges „melléktermékeként” valósultak meg, „sokszor figyelmen kívül hagyva az adott or-

szágrész vagy térség turisztikai vonzerejét” (Kudar 2003, 35).  

A település fejlődésében a szállodaépítések is mindenképpen szerepet játszottak, hiszen az inf-

rastrukturális és szolgáltatásfejlesztés is fontos része volt az újonnan épülő és gyorsított ütem-

ben fejlesztett városoknak.   

Az ilyen városok, térségek szállodafejlesztései kapcsán később, évtizedek alatt valóban beiga-

zolódott, hogy ha az ipar, a bányászat, vagy bármilyen a területre jellemző gazdasági ágazat 

recesszióba kerül, akkor a szinte kizárólag az üzleti szegmens igényeit kiszolgáló turisztikai 
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létesítmények, így a szállodák is nehéz helyzetbe kerülhetnek, a térség turisztikai vonzerejének 

hiánya miatt.  

     Magyarországon a részletes idegenforgalmi statisztikák folyamatos gyűjtése és az adatok 

közzététele országos szinten nem túl régóta működik, és ez némileg hátráltatja a változások és 

a fejlődés figyelemmel kísérését. Budapesten viszont a Fővárosi Statisztikai Hivatal jóvoltából 

már 1885-ben elkezdődött a szállodai statisztikai adatok feljegyzése, amely egészen 1949-ig 

folyamatos volt, és néhány év kihagyással ugyan, de 1957-től már ismét működött. Az országos 

szintű statisztikai adatok 1958-tól voltak elérhetők, amely már a vendégek tartózkodási statisz-

tikáit is tartalmazta, sőt a határstatisztikákat már kérdőíves kutatással is kiegészítették, amelyet 

először a Központi Statisztikai Hivatal az 1959. évi Havi Közlemények 4. számában jelentetett 

meg. Az 1959-es évre hoztak nyilvánosságra először egy olyan átfogó jelentést, amelyben már 

a magyarországi szállodaipar vendégforgalmi statisztikái és tartózkodási adatai is megtalálha-

tók voltak (Kolacsek – Borda 1974, 173-188). A szállodák számáról (9. ábra), kapacitásairól 

(10. ábra), a szállodai vendégek és vendégéjszakák számáról (11. ábra), 1960-tól kezdődően 

vannak folyamatosan elérhető, pontos adatok. Mindegyik ábrán követhető a hatvanas, hetvenes 

évek lassú, a nyolcvanas évek gyorsabb ütemű, majd a rendszerváltás utáni, már dinamikusnak 

mondható fejlődése.   

9. ábra: Szállodák számának változása Magyarországon 1960 és 2016 között 

 

 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

A korábbi, fellelhető adatokból kiragadva néhányat, 1957-ben 240 szálloda működött az or-

szágban, amelyek területi megoszlása a következő volt: 18 szálloda Budapesten, a megyeszék-

helyeken illetve megyei jogú városokban 27, a Balatonon 34, míg az ország többi részén 161 

egység. A legnagyobb szállodák természetesen a fővárosban működtek, a kiadható szobák szá-

mát illetően 1399 szoba, amely akkoriban az országos kapacitás (5661 szoba) csaknem 25 %-
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át jelentette. A balatoni szállodák összesített szobakapacitása az országosnak mintegy a 19 %-

át tette ki, míg a megyeszékhelyek és megyei jogú városoké 22%-ot. Tehát a főváros, a Balaton 

és a legfontosabb városok adták az országos szállodai kapacitás mintegy kétharmadát. 

A második világháború előtti egyik utolsó békeév adataival összehasonlítva az 1957-es adato-

kat, nyomon követhetők a háborús károk és a szocialista világrendhez való tartozás politikájá-

nak hatásai, amelyek a turizmust is komolyan érintették. Az 1937-es adatokhoz képest, húsz év 

múlva, a szállodák száma 86%-kal, a férőhelyek száma pedig 60%-kal volt kevesebb. A meg-

döbbentő csökkenést némiképp árnyalja, hogy ezzel párhuzamosan viszont az üdülők száma a 

korábbinak nyolcszorosára, az üdülők kapacitása pedig az ötszörösére emelkedett. A háborúban 

megmaradt, korábban szállodaként működtetett létesítmények tekintélyes részét a szociális 

üdültetés szolgálatába állították, de új üdülőket is építettek.  

     Hazánk ötvenes évekbeli szállodai kapacitásait más országokéhoz hasonlítva, rögtön kitűnik     

elmaradottságunk ezen a területen is. Bécsben 1954-ben 260 szálloda működött, 6297 kiadható 

szobával, Prágában 1956-ban 52 szálloda 3900 szobakapacitással, addig a magyar fővárosban 

1957-ben csak 18 szállodában 1399 kiadható szoba állt a vendégek rendelkezésére. Ha országos 

szinten 10 000 állandó lakosra jutó kiadható szobakapacitásokat viszonyítjuk egymáshoz, talán 

még lehangolóbb a kép.  Ausztriában 211, Franciaországban 303, Olaszországban 110, Svájc-

ban 394, és még a II. világháborúban súlyos károkat szenvedett Németország nyugati felén, a 

Német Szövetségi Köztársaságban is 97 szállodai férőhely, addig Magyarországon mindössze 

14 kiadható szállodai ágy jutott tízezer főre (Markos – Kolacsek 1961, 168-173). 

 

10. ábra: Szállodák kapacitásainak változása Magyarországon 1960 és 2016 között 

 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
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     Idézet egy 1962-ben készült interjúból, amelyet Lázár Gézával, a Belkereskedelmi Minisz-

térium Vendéglátóipari Főigazgatóságának akkori vezetőjével, készítettek:  

„1937-ben 1764 szálloda, fogadó és panzió működött hazánkban 34.771 férőhellyel, míg jelen-

leg (1962-ben) mindössze 16.931 vendéget tudunk elhelyezni. A felszabadulás után ugyanis a 

magánszállodák és panziók többségét üdülőkké alakították át. Aminek persze örülünk, ha szá-

munkra gondot jelent is az, hogy megcsappant a férőhely. A hazánkba látogató külföldiek több-

sége az ország fővárosát keresi fel” (idézi: Kapalyag 1998, 33-35). 

     Az 1972-es szállodai osztályba sorolási rendelet volt az első igazi átfogó szabályozás Ma-

gyarországon, amely pontosan meghatározta a szállodai minőségi kategóriákat és azok előírá-

sait. Ez a rendelet még nem a később általánossá vált 1-5 csillagos kategóriákat használta, ha-

nem a Luxus, A/I., A/II., B, és C kategóriák szerinti bontásban osztályozta a szállodákat. A 

rendelet kapcsán mintegy 3000 ágy szobakapacitással csökkent a szállodai férőhelyek száma 

(Vadas 2006, 35).  

11. ábra: Szállodai vendég és vendégéjszakák számának változása 

Magyarországon 1960 és 2016 között (ezer) 

 
 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

Az 1977-es területi statisztikák szerint, a legmagasabb három kategóriába sorolt szállodák, 

szinte majdnem mind Budapesten és a Balatonon működtek. Az ország többi részén néhány A/I 

és A/II-es szálloda ugyan üzemelt, de a többség B és C kategóriát kapott. 

A budapesti szállodák adták az országos szállodai szobakapacitás 33%-át, a balatoniak a 22%-

át. Jellemző volt még, hogy a szállodák száma és részaránya is alacsony volt a kereskedelmi 

szálláshelyeken belül (Csizmadia 1983). Kátay (2016) vizsgálta a rendszerváltás előtti szállo-
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melő szálloda, ami a szocializmus időszakában meghozott szállodai beruházási döntések többségé-

nek megalapozottságát és javuló tendenciáját mutatja” (Kátay 2016, 84). 
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8.2  Az osztrák hitelkonstrukció fejlesztő hatása   

 

     Az 1978-1985 közötti idegenforgalmi fejlesztési terv volt eddig a magyar turizmus és a ma-

gyar szállodaipar legátfogóbb és a mai napig is talán a legsikeresebb, viszonylag rövid idő alatt 

lebonyolított fejlesztése. 

A megvalósult beruházások nemcsak új lendületet adtak a magyarországi turizmusnak, hanem 

minőségileg is új alapokra helyezték szállodaipari kínálatunkat, amelynek egy része már való-

ban versenyképessé vált számos nálunk fejlettebb országhoz hasonlítva. 

1978-ban a magyar állam 300 millió USA dollár értékű hitelt vett fel osztrák pénzintézetektől 

8 %-os kamatra, 15 éves lejárati idővel, idegenforgalmi fejlesztések céljából. A hitel feltétele 

volt, hogy fővállalkozóként osztrák építőipari cégek bonyolítsák le a beruházásokat, magyar 

alvállalkozók bevonásával (Erdei 1983).  

     Az első teljesen új szállodát a Hotel Forum-ot 1981. december 1-én adták át, dr. Niklai Ákos 

vezetésével, majd hamarosan a többi is követte. A fontosabb új szállodák még a következők 

voltak: Atrium-Hyatt, Novotel, Buda-Penta, Expo, Stadion, Taverna, a hévízi Aqua-Thermal, a 

sárvári Thermal, Sopron, illetve néhány korábban már más néven működő szállodát teljesen 

átépítettek és újként adták át. Ilyenek voltak például Budapesten a Béke, a Grand Hotel Hun-

gária, a Flamenco, az Erzsébet, a Rege, és a soproni Lővér.     

A hitelkonstrukcióban 14 szálloda épült fel illetve teljes felújításon esett át, és ez összességében 

3766 új szállodai szoba és 7373 férőhely kapacitásbővülést jelentett a magyar szállodaiparban 

(Kóródi 2005, 26).  

Ez akkoriban jelentős bővülésnek számított, mert a magyar szállodai kapacitás 1980-ban 32.800 

férőhellyel Európa 27 országát számítva, a 24. volt a sorban, csak Luxemburgot, Máltát és Cip-

rust tudtuk megelőzni.  Az európai listát akkor vezető Olaszországban 1 540 100, a listán hato-

dik Ausztriában 635 300, de még a 19. helyen álló Csehszlovákiában is 81 300 szállodai férő-

hely állt rendelkezésre. Az 1000 lakosra jutó szállodai férőhelyek száma 1980-ban 3,06 volt 

Magyarországon, ez még mindig csak a Szovjetunió és Lengyelország megelőzésére volt ele-

gendő. A listavezető Finnországban 474, Svájcban 174, és a negyedik helyen álló Ausztriában 

158 volt ez a mutatószám (Erdei 1983, 13). 

A lehangoló adatok valóban mutatták elmaradottságunkat Európában, de a már nagyon szüksé-

ges és időszerű fejlesztések valamelyest javítottak a helyzeten. 

Néhány év alatt, a fejlesztések hatására több mint húsz százalékkal nőtt az országos szállodai 

kapacitás, de ezen túlmenően számos más tekintetben is előbbre léptünk. 



 103 

     Az új szállodák mindegyike csatalakozott valamilyen szállodalánchoz, vagy férőhely fogla-

lási rendszerhez, és ez már valóban más szintre hozta a szállodai marketinget és értékesítést, 

amely nemcsak a szállodáknak, hanem az egész magyar turizmusnak a javára vált. 

A hitel legnagyobb részét ugyan szállodafejlesztésekre fordították, de egyéb idegenforgalmi 

infrastrukturális beruházásokra is nagy szükség volt, mert ezen a téren is komoly volt a lema-

radásunk. Budapestnek ekkor még csak egy, már korszerűtlennek számító repülőtéri terminálja 

volt, ezért a Ferihegy II. terminált is a hozzá tartozó Catering kiszolgáló egységet is megépítet-

ték.  Két új közúti határátkelőhelyet is építettek még a hitelből, az ország nyugati kapujának 

számító hegyeshalmi határátkelőhelyet, és a soproni határátkelőhely tehermentesítésére a Kóp-

háza melletti határátkelőhelyet. Ez utóbbi volt talán az egyetlen, amely az azóta eltelt évek 

tapasztalata alapján utólag már megkérdőjelezhető beruházás, amely nem váltotta be a hozzá 

fűzött elképzeléseket a hitelkonstrukcióból finanszírozott fejlesztések közül.  

A Novotel szálloda tőszomszédságában felépült Budapesti Kongresszusi Központ szintén egy 

nagyon fontos beruházás volt, mert előtte sem hazánk, sem fővárosunk nem rendelkezett egy 

nagy befogadóképességű, korszerű konferenciaközponttal. Azóta sem épült hasonló nagyságú 

és színvonalú létesítmény.  

     Az osztrák hitelkonstrukció lezárásával, szerencsére a további fejlesztések azért nem álltak 

le, bár egy pár évet még kellett várni, amíg 1986-ban a Minisztertanács elfogadta „A turizmus 

hosszú távú ágazati és területfejlesztési koncepcióját”, amelynek szellemében a továbbiakban 

a gazdaságosság fokozására és a minőségi turizmus fejlesztésére kellett koncentrálni.  

Egyedi elbírálás alapján a továbbiakban is lehetett szállodai beruházásokhoz hitelt igényelni. 

     A kormányzat a külföldi működő tőke bevonását és a külföldi fővállalkozói konstrukciót 

preferálta a korábbi osztrák hitelkonstrukció kedvező tapasztalatai alapján.    

Ilyen körülmények között valósult meg több új szállodai beruházás, például a bükfürdői 

Thermal Hotel 1986-ban, amelyet a bükiek közül még ma is sokan „svéd hotelnek” hívnak, 

utalva a svéd fővállalkozóra és a szálloda skandináv stílusban megvalósult formai világára. 

A Club Tihany üdülőfalu osztrák-dán-magyar együttműködéssel, a budapesti Liget és Korona 

szállodák szintén osztrák közreműködéssel valósultak meg. A rendszerváltás előtt kezdődött 

még meg a magyar-finn vegyes vállalkozásban épülő Hélia szálloda és magyar-svájci kooperá-

cióban a Thermal Hotel Aquincum beruházása, de ezek átadására már a rendszerváltozás után 

került sor (Kóródi 2005, 26).  

     A rendszerváltás utáni privatizációs hullám a szállodaipart is hamar elérte. Az akkor jellem-

zően állami tulajdonban levő szállodák és szállodavállalatok jelentős hányada néhány éven be-

lül magántulajdonba került. Go és Pine (1995, 146) szállodai globalizációról szóló könyvükben 
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megemlítették a magyarországi szállodai privatizáció lényeges vonatkozásait, az Állami Va-

gyonügynökség szerepét, az addig privatizált szállodaláncokat, a Danubiust, a Pannoniát, és 

néhány jelentős budapesti szállodát.  

     A privatizáció szállodai vonatkozásait Rubovszky (2009) és Kátay (2016) dolgozta fel tu-

dományos igényességgel és alapossággal, a szemtanúk megkérdőjelezhetetlen hitelességével.  

Iván (2004) interjúkötete a turizmus, ezen belül a szállodaipar jeles képviselőivel, (Betegh Sán-

dor, Gellai Imre, Harbula Gyula, Lukács Ferenc, Meggyes István, Niklai Ákos, Rubovszky 

András, Walkó Miklós, Wolff Péter) felvillant ebből a korszakból is sok érdekességet, és a 

vélemények által dokumentálja a magyar szállodaipar egyik sikeresnek mondható időszakát, 

amely jelentős fejlődést hozott a magyarországi szállodaipar számára.   

     A magyar turizmusról és a szállodaiparról külföldi szerzőktől is jelentek meg tanulmányok, 

vagy egyes publikációkon belül említést tettek a magyar szállodaiparról, forrásként hazai pub-

likációkra támaszkodva. Lockwood (1993) Kelet - Európa és a korábbi Szovjetunió utódálla-

mainak szállodaiparát elemzi a rendszerváltás előtti időszakban. Általánosságban megemlíti, 

hogy ezekben az országokban az állami tulajdonú szállodaláncok a meghatározók, hazánknál 

kiemelve az akkori három legnagyobb láncot, a HungarHotels-t, a Pannoniát és a Danubiust. A 

környezeti és infrastrukturális elemzésnél szerepel az a manapság már szinte felfoghatatlan, de 

valós tény, hogy hazánkban az üzleti vállalkozásoknak is éveket kellett várni egy új telefonvo-

nalra, bár arra nem tért ki, hogy ez szerencsére a szállodáknál nem volt jellemző. Hall (1993) 

korábbi évtizedeket átívelő, Kelet-Európa turizmusát elemző tanulmányában foglalkozik ha-

zánk akkori kedvező helyzetével. Lorenz – Cullen (1994) a Magyarországra irányuló szállodai 

befektetésekről, Johnson (1997) a szállodaszektor fejlődésének gazdaságra gyakorolt hatásai-

ról, írtak tanulmányt. Williams – Balaz (2000) Kelet-Európa turizmusát és annak változásait 

elemezték, később Robinson (2005) szintén Kelet-Európa és azon belül Magyarország turiz-

musát és szálláshely szektorát értékelve, több országra vonatkozóan általánosságban megálla-

pítja, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás jelentős infra- és szuprastrukturális fejlődési 

lehetőséget teremt ezeknek az országoknak. A siker kulcsa szerinte a megvalósuló új létesítmé-

nyek fejlesztésén kívül a humán erőforrás tervezett fejlesztésében rejlik. Johnson – Vanetti 

(2005) a nemzetközi szállodaláncok piacra lépési stratégiájával kapcsolatban írt a magyar szál-

lodaiparról, az Accor csoport magyarországi befektetéseivel, a magyar Pannonia szállodalánc 

megvásárlásával összefüggésben. Johnson – Vanetti 1988-tól, a rendszerváltást megelőző idő-

szakból 2004-ig bezárólag elemezte Kelet-közép Európa turizmusának fejlődését, és ezen belül 

szállodaipari fejlesztésekről is írtak.  
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8.3 A magyarországi szállodaipar strukturális sajátosságai  

 
     A magyar szállodaipar a rendszerváltáskor egyrészt jó minőségű, piacképes szállodákból, 

másrészt elavult, felújításra szoruló szállodákból állt, amelyek a szocialista világrend összeom-

lásával a potenciális vendégeik jelentős részét elveszítették. Lényeges körülmény azonban, 

hogy a szállodák a szocialista rendszer idején is, különösen annak utolsó egy-másfél évtizedé-

ben, tulajdonképpen versenykörülmények között működtek, még akkor is, ha a verseny, számos 

területen korlátozott is volt. Viszonylag élénk verseny folyt a vendégekért Budapesten és a Ba-

latonon, a sorra nyíló új és a már régóta működő szállodák között, és a szállodákat üzemeltető 

vállalatok között is. Az egészséges verseny fokozatosan kialakult árban, minőségben, a nem-

zetközi szállodaipari trendekhez, standardokhoz való alkalmazkodásban, „vendégszerzésben”, 

szállodai marketingben egyaránt, így a rendszerváltás, majd azt követően a szállodák privatizá-

ciója nem ért felkészületlenül minden szállodát. Az 1982-1985 között osztrák hitelkonstrukci-

óban épült új szállodák már a nemzetközi színvonalat elérő és azt meghaladó szinten üzemeltek, 

közülük a legjobbak már megállták volna a helyüket a világ bármelyik pontján.         

     Rubovszky (2009) szerint a rendszerváltásra kialakult magyar szálláshelystruktúra három, 

egymástól jól elkülöníthető csoportra bontható.  

     Az első csoportba a nemzetközi turizmusban részt vevő, négy és ötcsillagos, szállodaláncok-

hoz és helyfoglalási rendszerekhez tartozó szállodák sorolhatók. Ezek területileg Budapesten 

működtek, és a vendégkörük szinte kizárólag külföldiekből állt, azon belül is, a „nyugati”, „tő-

kés relációból” származó vendégek voltak túlnyomó többségben, a belföldi forgalom mindösz-

sze egy-két százalékos részarányt ért el. Akkoriban a turizmusnak és ezen belül ezeknek a szál-

lodáknak nagyon fontos szerepük volt a külföldi vendégektől származó konvertibilis devizabe-

vételek realizálásában. A külföldiek beutazó (aktív) turizmusa, mint „láthatatlan export” nagy-

ban elősegítette a külgazdasági mérleg javítását, többek között ezek a bevételek teremtették 

meg akkoriban a magyar állampolgárok külföldre, a nyugati „tőkés” országokba való utazásá-

hoz igényelhető konvertibilis valutaellátmány fedezetét is. A forint konvertibilissé válásáig, 

egészen 1995-ig számos korlátozás érvényben volt még, így a rendszerváltás utáni első néhány 

évben a turizmusnak és a szállodáknak még mindig fontos szerep jutott a devizabevételek elő-

teremtésében.    

Néhány Balatonon működő szálloda is ide volt sorolható, bár ezek között ötcsillagos nem volt, 

és nemzetközi szállodaláncokhoz sem tartoztak, de a minőségükkel, a magas külföldi vendég-

aránnyal és a kiemelt devizatermelő képességükkel a kiemelt, országosan is jelentős szállodák-

hoz tartoztak (Rubovszky 2009). 
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     A második csoportba azok a szállodák sorolhatók, amelyek minőségük és árszínvonaluk mi-

att a belföldi vendégek mellett, külföldről a „keleti”, „szocialista relációból” érkező, többnyire 

csoportos turisták fogadására voltak elsősorban alkalmasak. Ide soroljuk a háromcsillagos és 

annál szerényebb minőségű budapesti szállodákat, és vidéken szinte az összes jobb minőségű 

szállodát, néhány kiemelt balatoni szálloda kivételével.  

A vidéki nagyvárosokban levő szállodák általában piacvezetők voltak az adott városban, leg-

több esetben, ezekben a szállodákban szállásolták el a nyugati üzletembereket, az orosz és a 

lengyel turistacsoportokat és a belföldi vendégeket egyaránt. Érdemes felsorolni a vidéki nagy-

városok akkori vezető szállodáit7, hiszen nemcsak a vendégéjszakát eltöltő turisták elszálláso-

lásának, hanem a helyi vendéglátásnak, a közösségi és társasági életnek, és a rendezvényeknek 

is legfőbb színterei voltak.  Itt tanulták meg a helyi szakemberek a szakma gyakorlati vonatko-

zásait, hogy aztán később az újonnan épülő és megnyíló szállodákban, panziókban, éttermekben 

kamatoztassák a megszerzett ismereteiket, és az új kollégáknak adhassák tovább. 

     A rendszerváltáskor ezeknek a szállodáknak egy jó része komoly gondba került, mert hirte-

len elveszítették a fő küldő piacaikat, így vendégkörük egy részét. Elmaradtak a keletnémet 

turisták a Balatonról, az államközi szerződéseken alapuló orosz és más nemzetiségű vendégek 

a Szovjetunióból, és a lengyel turisták is egyre inkább a nyugati országba utaztak már, és nem 

hozzánk. A többi szocialista országban is végbemenő rendszerváltással véget ért a KGST or-

szágok egymás közötti tömegturizmusa, amely a magyar szállodaipar egy részét is átmenetileg 

nehéz helyzetbe hozta. Ráadásul ezek a szállodaépületek is egyre inkább elhasználódtak már, a 

felújításukra nem volt elegendő forrás (Rubovszky 2009). 

     A harmadik csoportba azok a szerényebb minőségű szállodák és az egyéb még szállodaszerű 

ellátást biztosító szálláshelyek tartoztak, amelyeket később a privatizáció kapcsán már szállo-

daként működtettek tovább. A vállalati és SZOT üdülők, a munkásszállók egy része ilyen volt, 

amelyeket az ekkor alakuló Hunguest Rt. és az Eravis Rt. üzemeltetett.     

     A magyar turizmus a rendszerváltás idején és azt követően is jelentős átalakuláson ment 

keresztül. Valamennyi volt szocialista országban rövid időn belül lezajlott a rendszerváltozás, 

és akik csak tehették, inkább már a nyugati országokba tervezték utazásaikat, hiszen évtizede-

kig szinte alig utazhattak a „vasfüggönyön” túlra. A beutazó forgalomban korábban jelentős 

keleti (volt szocialista) országok turistáinak érdeklődése fokozatosan csökkent hazánk iránt  

                                                 
7 Miskolctapolca: Juno, Debrecen: Arany-Bika, Szeged: Royal és Hungária, Pécs: Pátria és Palatinus, Győr: Rába, 

Székesfehérvár: Alba-Régia, Kecskemét: Aranyhomok, Eger: Park és Eger, Szombathely: Claudius, Salgótarján: 

Karancs, Dunaújváros: Vörös Csillag.    
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(Albert 2010b, 316). A kelet- és nyugatnémet turisták, családok találkozóhelye sem a Balaton 

volt már ekkor, hiszen a korábbi NDK-s turisták is szabadon utazhattak Németország nyugati 

felébe. Elmaradtak az államközi szerződésen alapuló orosz és egyéb a Szovjetunió különböző 

területeiről érkező „Intourist” csoportok, amelyek nagy volument képviseltek a szállodák ak-

kori vendégforgalmi statisztikáiból, a fővárosban és vidéken egyaránt. A tömegturizmus idő-

szaka a volt KGST országok viszonylatában véget ért, a legtöbb idegenforgalmi vállalatnak, 

szállodának, utazási irodának átmeneti nehézséget okozva, csakúgy, mint a más ágazatokban 

működő cégeknek, akik elveszítették keleti piacaik jó részét (Albert 2010b). 

      A privatizáció, a magánbefektetések nagyon hamar elkezdődtek a turizmus minden terüle-

tén. A rendszerváltás évében, 1990-ben Magyarországon 927 kereskedelmi szálláshely, 34398 

kiadható szobaegységgel, 187025 férőhely kapacitással (ágyszámmal) várta a turistákat, ezen 

belül 327 volt a szállodák száma, melyek 24432 szobával és 56655 férőhellyel rendelkeztek. 

A szálláshelyek száma folyamatosan növekedett, különösen a panziók száma emelkedett látvá-

nyosan az 1990 és 1995 közötti időszak alatt. A főleg családi vállalkozásként épült és üzemel-

tetett panziók száma több mint az ötszörösére, 176-ról 889-re emelkedett, elsősorban az ide-

genforgalmilag frekventált területeken (Albert 2010b). Nagyon sok új utazási iroda, étterem, 

kisebb szálloda létesült ebben az időszakban, a nagyobb beruházásokat a magyar vállalkozók 

még nem tudták finanszírozni, a bankkölcsönökhöz szükséges önerő magas mértéke miatt 

(Rubovszky 2009).  

 
     Gubán (2007, 27) szerint, a rendszerváltás óta megmaradtak a turizmus ágazat azon problé-

mái, amelyek a magyarországi turizmus erős térbeli és időbeli koncentrációját jelentik.  

A térbeli probléma alapvetően az, hogy külföldi vendégek több mint 76%-a (2005-ben) 

a Budapest-Közép-Dunavidék és a Balaton idegenforgalmi régió kereskedelmi szálláshelyein 

szállt meg. A Nyugat-Dunántúl turisztikai régió adatainak hozzáadásával, ez az arány már 85 

%-os, így a további hat turisztikai régiónak már alig marad valami a külföldi vendégforgalom-

ból. 

Az időbeli koncentráció a nyári hónapokat jelenti, és a szezonalitás gondja nem csak a Balatont 

érinti, hanem az egész országot, kivéve talán néhány gyógyhellyé minősített települést, ahol a 

gyógyturizmusnak köszönhetően a forgalom szezonális ingadozása kisebb mértékű. A térbeli 

koncentráció másik fő gondja, amely az előzőekből következik, hogy 2006-ban a külföldiek 

által Magyarországon elköltött 100 forintból 76-ot Budapesten költöttek el, de a fővárosban 

minden nyolcadik munkahely a turizmus ágazaton belül keletkezett (Gubán 2007, 27).  



 108 

A 12. ábra jól szemlélteti a külföldi vendégek érdeklődését az egyes turisztikai desztinációk 

iránt. Az arányok azóta sem sokat változtak, viszont a főváros szállodaipari dominanciája fő-

ként a négy és ötcsillagos szállodai szegmensben tovább erősödött. A 13. ábra Magyarország 

tíz legfontosabb települését mutatja, az összes vendégéjszaka szám alapján 2016-ban. 

12. ábra:  

 

Forrás: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 

 

     Buday-Sántha (2007) a Balaton régió fejlesztéséről írt tanulmányában idéz egy osztrák vi-

dékfejlesztési szakember Magyarországról szóló tanulmányából, amelyben minőségi problé-

mákról, és a külföldi vendégek elmaradásáról is szó esik. 

„ A vidékfejlesztés egyik oszlopa a turizmus. A Balaton környéke már évtizedek óta hasznot húz 

belőle, mégsem tudtak a fejlődéssel lépést tartani. A vendégszobák berendezése többnyire még 

kívánni valót hagy maga után…” (Lanner 2005, idézi Buday-Sántha 2007, 86-87).    

A fenti sorok is alátámasztják a szálláshelyek minőségének fontosságát, és egyre inkább érzé-

kelhető a magasabb kategóriájú szálláshelyek, szállodák iránti igény. A Balatonon mindig is 

voltak hagyományai a magánszállásadók szobakiadásának, de ahogyan és amilyen struktúrában 

ez a Balatonnál kialakult, már hosszú ideje nem szolgálta a Balaton és környékének fejlődését. 

1990-ben még 80 %-os volt a külföldi vendégek részaránya a kereskedelmi szálláshelyeken a 
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Balatonnál, 2005-ben már csak 56%, míg 2012-re pedig már 39% alá csökkent (KSH adatok 

alapján). Az 1995-ben megjelent „A Balatoni turizmus fejlesztési koncepciója” is megállapítja: 

„A nagyméretűre duzzadt, rossz szerkezetű és közepes színvonalú szálláshelyek kapacitása fo-

lyamatosan nő, ezzel szemben forgalmuk az utóbbi években drasztikusan csökken, a szezon le-

rövidül” (Lengyel 1995, 30).  

A KSH statisztikák szerint 1987-ben az összes balatoni szálláshely, (beleértve a magán fizető-

vendéglátást is) férőhely kapacitásának csupán a 4%-át adták a szállodák, míg a vendégéjsza-

káknak a 7,6%-át töltötték a vendégek szállodákban. 1995-re a szállodák férőhely kapacitásá-

nak aránya már 13%-ra növekedett, de jelentős növekedés a korábbi üdülők szállodává történő 

átsorolása miatt következett be, valódi új szálloda beruházás kevés volt.  

     A balatoni szállodafejlesztéseknek egyik lényeges akadálya a nagyon rövid balatoni fősze-

zon, a működő szállodák is átlagosan csak 200-210 napig, üzemelnek. Ez még mindig jóval 

hosszabb, mint a kempingek 120-130 napos átlagos működése, amely jól mutatja a balatoni 

szezon hosszúságát, legalábbis a nyitva tartás időtartamát (Probáld 1995, 128).  

13. ábra: A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma  

és a legnagyobb forgalmat lebonyolító tíz település 2016-ban 
(Budapest, Hévíz, Hajdúszoboszló, Siófok, Bük, Balatonfüred, Eger, Zalakaros, Sárvár, Szeged) 

 

Forrás: KSH (2018) TÉR-KÉP 2016, Területi különbségek Magyarországon (2.71) 45. o.    

      A szállodák magyarországi elhelyezkedésével, területi koncentrációjával kapcsolatban a  

mélyinterjú alanyok között megoszlottak a vélemények. Többen megfelelőnek ítélték, abból az 

elgondolásból kiindulva, hogy ahol jelentős turisztikai vonzerők találhatók, (pl. főváros, Bala-
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ton, gyógyhelyek,) ott szálláshelyek és szállodák is nagy számban, magas kapacitással megta-

lálhatók, ahol pedig a szerényebb vonzerők miatt a turizmus sem annyira számottevő, ott a 

szállodákra sincs akkora igény.  

      A szállodák magyarországi területi koncentrációjáról egy sokat tapasztalt, szállodás szak-

ember például így vélekedett:  

„A kelet – nyugat és észak – dél tengelyek mentén nagy különbségek vannak, pedig kis ország 

vagyunk, viszonylag kis távolságokkal. A szállodai beruházások sokszor nem szakmai team által 

kidolgozott megvalósíthatósági tanulmány alapján születtek, hanem egy tulajdonosi álom, vagy 

egy jó hitelfeltételeket biztosító ismerős hatására. A bukás garantált, elég csak érdeklődni a 

CIB bank és az MFB turisztikai portfóliója iránt. E két bank ma Magyarország legnagyobb 

„szállodaláncai.” 

 

8.3.1 Az egészségturizmus fő helyszínei Magyarországon 

   
     A KSH adatai szerint Magyarországon 137 olyan település található, ahol a gyógyturizmus 

valamilyen formában jelen van, ami az összes település számának mintegy 4%-át jelenti. Eze-

ken a településeken található a kereskedelmi szálláshelyek országos kapacitásának 61%-a, és a 

szállodai férőhelyek 79%-a (KSH 2013).  

18. táblázat: A vendégéjszakák száma a gyógyturizmusban érintett 

településeken Magyarországon 2012-ben 

Szállástípus Vendégéjszakák Magyar-

országon 

Vendégéjszakák a gyógyturizmusban érintett 

137 településen 

Vendégéj-

szakák 

száma  

(éj) 

Vendégéj-

szakák 

megoszlása 

% 

Vendégéj-sza-

kák 

száma 

(éj) 

Vendégéj-sza-

kák 

megoszlása 

% 

Aránya az or-

szágos száza-

lékában 

% 

Szálloda 16 624 260 76,2 % 14 527 161 83,5 % 87,4 % 

Panzió 1 373 650 6,3 % 686 241  3,9 % 50,0 % 

Közösségi szál-

láshely 

1 219 631 5,6 % 644 427 3,7 % 52,8 % 

Üdülőház 1 009 926 4,6 % 545 168 3,2 % 54,0 % 

Kemping 1 577 733 7,3 % 993 732 5,7 % 63,0 % 

Kereskedelmi 

szálláshelyek 

összesen 

 

21 805 200 
 

100,0 % 
 

17 396 729 
 

100,0 % 
 

79,8 % 

Forrás: KSH (2013) „A gyógyturizmusban érintett települések Magyarországon” című jelentése alap-

ján, saját szerkesztés 

   A 18. táblázat adatai jól szemléltetik, hogy azokon a településeken, ahol a gyógyturizmus 

jelentősnek mondható, a szállodák szerepe is lényegesen nagyobb a többi kereskedelmi szállás-

hely típusnál. A gyógyturizmus magasabb minőségű szolgáltatásokat igényel, és nagyobb be-

vételek elérését teszi lehetővé. A 18. táblázat jobb oldali oszlopa teljesen egyértelművé teszi a 
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szálláshelyek kimagasló szerepét a gyógyturizmusban, a vendégéjszakák csaknem 80%-a 

gyógyturizmusban érintett településekhez köthető. Ez az arány a legmagasabb szálláshelyi mi-

nőségű kategóriában, a szállodákban, már több mint 87%. A teljességhez hozzátartozik, hogy a 

főváros statisztikái jelentősen hozzájárulnak a kimagasló részarányokhoz. Ha Budapest szállás-

helyi statisztikáit teljesen figyelmen kívül hagynánk, az arány még akkor is 57% lenne a keres-

kedelmi szálláshelyeken.  

     Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által minősített gyógyhelyek száma 

32 volt 2017-ben (ÁNTSZ 2017)8. Érdekes viszont, hogy a 32 minősített gyógyhelyen nem min-

denhol található gyógyszálloda, csak 9 (kilenc) településen, máshol viszont nem. Az minden-

esetre elgondolkodtató, hogy még a gyógyhelynek minősített településeken sem tudják min-

denhol gyógyszállodákban várni a vendégeket. Az ÁNTSZ nyilvántartása alapján, 40 minősített 

gyógyszálloda volt az országban, a legtöbb Hévízen és Hajdúszoboszlón üzemelt. Hévízen 

nyolc, Hajdúszoboszlón hat, Zalakaroson három, Bükön kettő, Debrecenben kettő, Sárváron 

kettő, Mezőkövesden kettő, Harkányban és Egerben, pedig egy-egy gyógyszálloda működött. 

További 13 gyógyszálloda található 11 gyógyhelynek nem minősített településen, amelyből há-

rom van Budapesten.  Hőgyészen működik hazánk egyetlen gyógyszálloda minősítéssel ren-

delkező kastélyszállodája, a Gróf Apponyi Kastélyszálló (ÁNTSZ 2017).  

     Az egyes települések idegenforgalmi fejlődése (Gyenizse – Lovász – Tóth 2011, 54) szerint, 

a várossá nyilvánításuk alapján is nyomon követhető. A gyógyturizmus által érintett települések 

közül Hévíz 1993-ban, Zalakaros 1997-ben, Bük 2007-ben, kapta meg a városi rangot. A Bala-

tonnál is a turizmus folyamatos fejlődésével hozható összefüggésbe néhány település várossá 

nyilvánítása, Keszthely 1954-ben, Siófok 1968-ban, Balatonfüred 1971-ben, Balatonalmádi 

1989-ben lett város. A felsorolt városokban az egyre bővülő szálláshelyi, szállodai kapacitások 

alapozták meg a vendégéjszakák számának növekedését, amely a turizmus hatásai által hozzá-

járult a települések jelentős fejlődéséhez. Ruszinkó – Szőke (2006, 34) a gyógyszállodák és a 

wellness szállodák statisztikáival támasztották alá az egészségturizmus jelentőségét, mivel a 

termálfürdőkről nincsenek megbízható adatok. Megállapítják továbbá, hogy a külföldiek bíznak 

a magyarországi gyógytényezők gyógyító erejében, és a magasabb minőségű gyógyszállodákat 

részesítik előnyben, a wellness szállodákat inkább a belföldi turisták kedvelik (Ruszinkó – 

                                                 
8 Miskolc-Lillafüred, Harkány, Sopron-Balf, Gyöngyös (Kékestető), Hévíz, Balatonfüred, Parád, Hajdúszoboszló, 

Zalakaros, Bükfürdő, Eger, Debrecen, Gyula, Sárvár (Aborétum), Sárvár (Gyógyvarázs), Mezőkövesd, Nyíregy-

háza, Szigetvár, Tapolca, Kiskunmajsa, Kiskunhalas, Mórahalom, Lenti, Orosháza, Nyírbátor, Tiszakécske, Eger-

szalók, Celldömölk, Igal, Kehidakustány, Cserkeszőlő, Mátraderecske.  
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Szőke 2006, 41). A wellness szállodákról 2012-ig léteztek pontos nyilvántartások, jogszabály-

változás miatt 2013 óta nincs róluk hivatalos adatbázis. A korábbi szabályozás szerint, 2012. 

év végén 164 wellness szálloda működött az országban, amelyek gyakorlatilag azóta is üzemel-

nek, és nagyon fontos szerepet töltenek be a magyar turizmusban, szállodaiparban (Albert 

2016b). A 164 szállodából 4 egység működött a fővárosban, a többi mind vidéken, alapvetően 

a már említett, gyógyturizmus által érintett településeken. A Balatonnál 2012-ben 184 szálloda 

üzemelt, ebből 10 volt gyógyszálloda és 25 wellness szálloda (KSH 2013). A 14. ábrán látható, 

hogy a gyógyturizmushoz köthető települések többsége az ország keleti részén található, mely-

nek kiemelt helyszínei Hajdúszoboszló, Eger, Szeged, Miskolc, Gyula, Debrecen, Egerszalók. 

 

14. ábra: A gyógyturizmus által érintett települések Magyarországon, 

a gyógyszállodák és a wellness szállodák területi elhelyezkedése 

 

Forrás: KSH (2013. aug.) A gyógyturizmusban érintett települések Magyarországon (7. o.) 

  

     Molnár (2011) a Kelet-magyarországi nagyrégió egészségturisztikai fejlesztéseit vizsgálta, 

és a szálláshelyekkel kapcsolatban megállapította, hogy „Az egészségturizmus alapját képező 

adottságok kihasználásához − mint azt már az 1.3.3. fejezetben megállapítottuk − az elsődleges 

egészségturisztikai szuprastruktúra megléte elengedhetetlen” (Molnár 2011, 84). A 

szuprastruktúra fontos részét képező gyógyszállodáknak és wellness szállodáknak, 2007-ben 

több mint 30%-os országos részesedése volt Kelet-magyarországon az egységek számát ille-

tően, a férőhelykapacitás alapján valamivel harminc százalék alatti. A fürdőtelepülések ver-

senyképességét vizsgálták Bakucz és társai (2016), tanulmányukban megállapították, hogy a 

minőségi szálláshelyek és a szállodai beruházások hiánya hátrányosan érintheti ezeket a tele-

püléseket, ami a versenyképességükre is kedvezőtlen hatással van, és lemaradáshoz vezethet. 
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8.4. Budapesten belüli szállodakoncentráció  

 

     Budapest szállodaiparának területi koncentrációja, és a szállodák telephelyválasztása a szál-

lodai lokalizációs modellek alapján két modellel is jól értékelhető, a monocentrikus modell és 

az empirikus modellek közül a sikerességi modell alkalmazásával.  

     A monocentrikus modell alapján a főváros három fő területegységre osztható, belvárosra, 

városalközpontokra, és külvárosi térre, ahol a szállodaipar már nem számottevő. A térbeli el-

helyezkedés szerint általánosságban, így Budapesten belül is, megkülönböztethetjük a város-

központi (belvárosi, city), a városalközponti, a pályaudvari, a reptéri, és a külső, turisztikailag 

nem frekventált külvárosi területeken levő szállodákat (Albert – Rechnitzer 2018, 134).  A 19. 

táblázat áttekinti a Budapestre jellemző legfontosabb szállodatípusokat, és a szállodatípusok 

telepítési helyének összefüggéseit, néhány konkrét szálloda említésével. 

19. táblázat: Budapesten jellemző szállodatípusok  
Szállodatípusok A telepítés helyét meghatározó fontosabb jellemzők 

  

Belvárosi szállodák A legdrágább telkeken, általában magasabb minőségi kategóriájú szállo-

dák (4-5*)  

Többek mellett a jelenlegi Duna parti szállodasor: (Four Season Gre-

sham Palace, Sofitel, InterContinental, Marriott) 

 

Városalközponti szállo-

dák 

Nagyvárosok alközpontjaiban, közlekedési csomópontokban, 

jó minőségű, de nem luxus szállodák (Griff, Hungária) 

 

Pályaudvari szállodák Vasúti vagy autóbusz pályaudvar mellett, jellemzően középkategóriájú 

szállodák (Baross, Golden Park) 

 

Konferenciaközpont 

vagy vásárközpont szál-

lodái 

Konferenciaközpont, kiállítás, vásár mellé vagy közelébe 

telepített szállodák, a fő vendégkörük azok a hivatásturisták, akik a ren-

dezvényeken vesznek részt (Expo Congress) 

 

Stadion közeli szálloda Stadion, sportcsarnok közelében levő szálloda (Danubius Arena) 

 

Különleges szolgáltatást 

nyújtó szállodák  

Például gyógyszálloda, kaszinószálloda, butikhotel, tematikus hotel. 

Gyógyszállodák Budapesten: (Aquincum, Hélia, Danubius Margitsziget) 

 

Repülőtéri szállodák  Nagyvárosok nemzetközi repülőterein, vagy közvetlen a repülőtér köze-

lében levő szállodák. Budapesten jelenleg három sorolható ebbe a kate-

góriába 

 

Városszéli szállodák   Nagyvárosok elővárosaiban vagy külső kerületeiben található, jól meg-

közelíthető, olcsó szállodák vagy motelek  

Forrás: Albert – Rechnitzer (2018, 135) alapján, saját szerkesztés 

 

A budapesti szállodaipar történetének feldolgozása során Bártfai (2012) leírta sok régi, de még 

ma is működő szálloda építésének körülményeit, pontos helyszíneit. A Rubovszky (2009) által 
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leírtakhoz hasonlóan, Bártfai sem a konkrét telephelyválasztást vizsgálta, de értékes tanulmá-

nyával hozzájárult a telepítési tényezők szempontjainak, és a mai budapesti szállodai struktúra 

kialakulásának megértéséhez. Egy korábbi publikációjában Bártfai (2007) megállapította, hogy 

a jelenlegi hivatalos, autóbuszos budapesti városnézés útvonala mentén kevés szálloda talál-

ható. Budapesten a szállodák túlnyomó többsége a belvárosban, ezen belül a centrumban, illetve 

a belvárost szorosan körülölelő városalközpontokban található. A belvároson belül a történelmi 

városrész szállodai szempontból is értelmezhető Budapesten (Várkerület, Duna-parti szálloda-

sor), de nem olyan egyértelműen, mint más városok, például Prága esetében (Buceková 2009). 

A Duna partja, a folyó melletti és környékén levő utcák számítanak a legfrekventáltabb terület-

nek a szállodai telephelyválasztás szempontjából, így van ez a folyó mellett fekvő négy főváros 

közül háromban (Pozsony, Budapest, Belgrád), míg Bécsben csak néhány jelentős szálloda ta-

lálható a Duna mellett, mert a belvárosnak tekinthető, a bécsi Ring által határolt terület a folyó-

tól távolabb van (Albert 2011). 

     A monocentrikus modell kiegészíthető egy empirikus modellel, a szállodák sikerességét ob-

jektív adatokkal mérő, fontosabb szállodai mutatószámok értékelésével. A kerületek adatai 

alapján pontosan besorolhatók és elemezhetők a szállodai lokalizációk a fővárosban.  

A kerületi besorolást alapul véve, szűkebb értelemben a belvárosnak az V. kerületet tekintjük,   

ez a belső magterület, a „city-center”, amely a turizmus és a szállodaipar szempontjából a leg-

fontosabb a fővárosban. Tágabb értelemben még a belvároshoz, vagy a belvárost közvetlenül 

körülvevő belső területekhez sorolhatjuk az I., VI., VII., VIII., kerületeket, de a valóságban ide 

tartozhat még a IX. és a XI. kerület egy része is. Az V. kerület kimagasló eredményei minden 

szempontból szembetűnőek. Itt található a főváros szállodai szobakapacitásának csaknem ne-

gyede (22,5 %), és a luxusszállodáknak köszönhetően a szállodai szobaárbevétel közel negyven 

százaléka (39,3%) is ebben a kerületben realizálódik (Albert – Rechnitzer 2018, 135-136). 

A 20. táblázat bemutatja a szállodai telephelyválasztás statikus szemléletű, kerületenkénti elem-

zését, amely a 2016-os teljes naptári évet tartalmazó adatok alapján készült, a legfontosabb tíz 

kerület adatai alapján. Országos szinten is figyelemre méltó, hogy a vendégéjszakák száma az 

V. kerületben magasabb, mint Hévízen és Hajdúszoboszlón együttvéve, pedig a két fürdőváros, 

a hazai listán a 2. és a 3. helyet foglalja el (KSH 2016).  Az V. kerület, tehát egy olyan turisztikai 

centrum, amely szállodaiparának köszönhetően országos szinten is első lenne önálló városként, 

rendkívüli koncentráltsága miatt (Albert – Rechnitzer 2018, 136). 

     A szállodai telephelyválasztás kapcsán a 20. táblázatban szereplő fontos mutatók, a 

REVPAR (4. és 5. oszlopok), a szállodai szoba árbevétel nagysága, és az egy szállodára jutó 
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átlagos szobaár bevétel (6. és 7. oszlopok) mutatják meg legobjektívebben a szállodák telep-

helyválasztásának üzleti alapon számított sikerességét. Ezek az adatok, már összehasonlítha-

tóvá teszik a területeket a szállodai befektetők számára, segítve a kiválasztást. 

 20. táblázat: A szállodák területi koncentrációja Budapesten 2016-ban, kerületenként9 

Budapest szállodai kí-

nálata 

 

 

 TOP 10 kerületek sor-

rendje 

Szállodák kapacitása REVPAR mutató Szállodai szobaár be-

vétel 

(millió Ft) 

Szállodák 

száma 

Szállodai 

szobák 

száma 

REVPAR 

mutató 

(Ft) 

Eltérés az 

átlagtól 

% 

Szobaár 

bevétel 

 

Egy szál-

lodára 

jutó átla-

gos bevé-

tel 

Budapest összesen 197 19 397 16 058 100,0 112 454 570 

 1. Budapest V. ker. 34 4 375 28 071 174,8 44 172 1 299 

 2. Budapest VII. ker. 19 2 399 18 570 115,6 16 213 853 

 3. Budapest VIII. ker. 19 1 717 12 003 74,7 7 422 390 

 4. Budapest VI. ker. 17 1 651 17 174 106,9 10 178 598 

 5. Budapest XI. ker. 13 1 399 8 600 53,5 4 069 313 

 6. Budapest I. ker. 14 1 287 17 375 108,2 8 173 583 

 7. Budapest XIII. ker. 11 1 263 13 011 81,0 6 040 549 

 8. Budapest XIV. ker. 10 979 6 703 41,7 2 398 239 

 9. Budapest IX. ker. 11 942 9 467 58,9 3 184 289 

10. Budapest II. ker. 9 759 10 006 62,3 2 796 310 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás 

 

     Budapesten a legfontosabb tíz kerület értékelésén kívül a többi már elhanyagolható, a külső 

kerületekben kevés szálloda működik, és többsége a szerényebb minőségi kategóriát képviseli. 

A 20. táblázatban látható tíz kerületen kívül, a további tizenhárom kerületben a fővárosi szál-

lodai szobakapacitás kevesebb, mint 14 %-a található. Hét külső kerületben három, vagy annál 

kevesebb hotel működik, kevés kiadó szobakapacitással, két kerületben pedig egyáltalán nin-

csen szálloda (KSH 2016). Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 8.390.029 volt 2016-

ban, ennek csaknem a negyedét, 2.065.395 éjszakát az V. kerületi szállodákban töltötték el a 

vendégek. A vendégek szállodaválasztása is igazolja ezeknek a szállodáknak a sikeres telep-

helyválasztását (15. ábra) (Albert – Rechnitzer 2018, 136-137). A további sorrend nagyon ha-

sonló a 20. táblázatban látható szobakapacitás sorrendhez képest, az eltérés annyi, hogy az I. 

kerületi és a XIII. kerületi szállodákban több éjszakát töltöttek el a vendégek, mint a XI. kerü-

letben.  

 

 

                                                 
9 Megjegyzés: a kerületek sorrendje a szállodai szobakapacitás alapján szerepel a táblázatban 
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15. ábra: Szállodai vendégéjszakák száma Budapesten kerületenként, 2016-ban 

 
Forrás: KSH, kerületi adatok alapján 

A tíz legfontosabb kerülethez a budapesti szállodai vendégéjszakák 89%-a köthető a KSH 

2016-os adatai alapján, amely a 15. ábrán, látható (Albert – Rechnitzer 2018, 137).   

A 16. ábrán a diagram a belföldi és a külföldi vendégéjszakákat és annak arányait is mutatja. 

16. ábra: Szállodai vendégéjszakák száma a legfontosabb 10 kerületben Budapesten, 2016

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
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     A 21. táblázat már a 2008 és 2016 közötti folyamatokat mutatja dinamikus szemléletben, a 

kilenc év alatt megvalósult új szállodai beruházások által. A vizsgált időszak alatt 52 új szállo-

dával, és 3275 új szállodai szobával növekedett Budapest szállodai kapacitása.  

A legtöbb új szálloda az V. kerületben nyílt meg, ami alátámasztja, hogy a szállodai projektek 

tervezésekor a befektetők különös figyelmet fordítanak a telephely kiválasztására, és előnyben 

részesítik azokat a lehetséges területeket, ahol a régebb óta működő szállodák is bizonyították  

bevétel termelő képességüket, sikerességüket (Albert – Rechnitzer 2018, 138). 

 

21. táblázat: A 2008 és 2016 között Budapesten nyitott új szállodák kerületenként 

Budapest szállodai kí-

nálata 

 

 

 TOP 10 kerületek sor-

rendje 

Szállodák kapacitásá-

nak növekedése 

REVPAR mutató 

növekedése 

Szállodai szobaár be-

vétel növekedése 

(millió Ft) 

Szállo-

dák 

száma 

Szállodai 

szobák 

száma  

REVPAR 

mutató 

(Ft) 

Növeke-

dés 

% 

Szobaár 

bevétel 

 

Növeke-

dés % 

Budapest összesen 52 3 275 4 714 41,5 45 218 67,2 

 1. Budapest V. ker. 19 1 259 6 858 32,3 19 921 82,1 

 2. Budapest VII. ker. 7 716 5 306 40,0 7 814 93,0 

 3. Budapest VIII. ker. 8 565 5 076 73,2 4 589 262,0 

 4. Budapest VI. ker. 6 363 3 206 22,9 3 640 55,6 

 5. Budapest XI. ker. 0 106 2 149 33,3 834 25,7 

 6. Budapest I. ker. 1 39 4 490 34,8 2 317 39,5 

 7. Budapest XIII. ker. 2 -257 3 042 30,5 583 10,6 

 8. Budapest XIV. ker. 0 35 1 385 26,0 618 34,7 

 9. Budapest IX. ker. 3 211 830 9,6 864 37,2 

10. Budapest II. ker. 3 -73 3 793 61,0 803 40,3 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  

 

Az értékelések során jól kimutatható, hogy a főváros szállodai szempontból legsikeresebb te-

rülete az V., VI., VII., VIII. kerületek által határolt része. Itt valósult meg a legtöbb szállodai 

beruházás az utóbbi évtizedben, és továbbra is ez a rész ajánlható leginkább egy új szállodapro-

jekt számára, a hotel konkrét telepítési helyének kiválasztására.  

     Az eredetileg más céllal, funkcióval tervezett régebbi épület szállodává történő átalakítására  

két jól ismert példa is van Budapesten a belvárosban. Az egyik a Deák téren, eredetileg a Bu-

dapesti Rendőr Főkapitányság egykori épülete, amelyet előbb a Le Meridien szállodalánc bu-

dapesti tagszállodájává alakították át, napjainkban pedig egy másik világhírű szállodalánc, a 

Ritz-Carlton budapesti szállodája működik benne. A Lánchíd pesti hídfőjénél található az egy-

kori Gresham biztosítótársaság épülete, amely később sokáig lakóépületként is funkcionált. 

Manapság az egyik legismertebb, luxusszállodákat üzemeltető szállodalánc a Four Season Gre-

sham Palace szállodájának ad otthont. Az adott területen nagyon kevés foghíjtelek van, amely 

szálloda építése szempontjából megfelelő lehet, ezért egy meglévő épület szállodává alakítása, 
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vagy egy régi épület lebontása utáni új szálloda felépítése jöhet számításba. Néhány, átmeneti-

leg üressé vált telek található ugyan a VII. kerületben, ahol ideiglenesen autóparkolót, félig 

nyitott szórakozó helyet üzemeltetnek, de mindig kérdéses egy ilyen telek alkalmassága egy 

színvonalas szálloda telephelyválasztása szempontjából.    

Sikeresnek mondató még az I. és a XIII. kerület, elsősorban a már régóta működő, többségében 

a Danubius szállodalánchoz tartózó szállodáinak köszönhetően. Megjegyzendő, hogy annak el-

lenére, hogy Budapest már 1923 óta fürdőváros, jelenleg csak három minősített gyógyszálloda 

üzemel a területén (ÁNTSZ 2017).   

A megjelenített adatokon kívül még számos más mutatószám is értékelhető, valamint a műkö-

dési modelleknél említett ellenőrző listákat és a beruházást befolyásoló további körülményeket 

is érdemes figyelembe venni (Albert – Rechnitzer 2018, 138). 

 

     A szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák alapján a kerületekben beszedett idegenforgalmi 

adó mértéke látható a 17. ábrán, ami Budapesten szoros korrelációt mutat a szobaárbevétellel. 

A belvárosban az adó mértéke a forgalmi adóval és a kötelező reggelivel csökkentett szállásdíj 

4%-a. Ennek alapján a legmagasabb szobaárbevételt elérő belső kerületek szedték be a legje-

lentősebb összegű idegenforgalmi adót, kiemelkedően magas bevételt ért el az V. kerület, a VII. 

és a VI. kerületek.  

17. ábra:  

Idegenforgalmi adó a szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák alapján a 

legfontosabb 10 budapesti kerületben 2016-ban (millió Ft) 

 
Forrás: Magyar Államkincstár adatai alapján, saját szerkesztés 
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8.5 Gazdasági csomópontok szállodaipari helyzetének elemzése 

 
     Érdemes megvizsgálni a főváros utáni nyolc legnagyobb, 100 000 főnél népesebb10 magyar-

országi város szállodaipari helyzetét, mert ezek gazdasági, társadalmi szempontok alapján is 

kiemelt jelentőségű csomópontok, és hazánkban a legfontosabb régióközpontoknak is számíta-

nak. Ugyanakkor turisztikai mutatószámok tekintetében nem mindegyik szerepel a legjobbak 

között, például a vendégéjszakák száma alapján csak Szeged tudott bekerülni a legjobb 10 te-

lepülés közé 2016-ban (3. melléklet). Az élmezőny azért szorosnak mondható, mert a 10. he-

lyezett Szeged után Győr a 11., Miskolc a 13., Debrecen a 15. helyen található, ha Budapestet 

egy városként és nem kerületenként vesszük figyelembe. A lista második felében Pécs a 17., 

Nyíregyháza a 20., Kecskemét a 26., és Székesfehérvár a 30. leglátogatottabb település Ma-

gyarországon. 

      

     Megvizsgáltam a városok legfontosabb kereskedelmi szálláshelyekkel, ezen belül szállodák-

kal kapcsolatos legfontosabb mutatóit, az elemzés alapját biztosító, részletes adatokat tartal-

mazó táblázatok a (4-5-6-7.) mellékletekben találhatók. A gyűjtött és számított mutatókból né-

hány ábrával kiemeltem az elemzés főbb eredményeit. Alapvetően a kapacitások, a vendégfor-

galmi mutatók, a szállodai mutatószámok, a szállásdíj adatok, az idegenforgalmi adó bevételek 

abszolút mértékét, és ezek 1000 (ezer) lakosra vetített relatív mutatóit hasonlítottam össze.  

Néhány mutatónál érdemes volt megnézni a 2008-2016 közötti változásokat, amelyek a fejlődés 

ütemére utalnak.  

     

     A szállodai szobakapacitások tekintetében a legimpozánsabb növekedést Debrecen tudta el-

érni 2008 és 2016 között, hét új szálloda belépésével a piacra (18. ábra). A változás mértéke a 

2008-as bázis évről kiindulva 133%-os, de Székesfehérvár is 111%-os növekedést tudott elérni, 

ami konkrétan három új szállodát jelentett a városban. Győr, Kecskemét és Pécs szállodai szo-

baszámainak növekedése jónak mondható, a két autóipari centrumban, Győrben és Kecskemé-

ten az Audi és a Mercedes beruházásainak szállodafejlesztő hatása érzékelhető (19. ábra). Pécs 

a 2012-es évig gyarapodott a legtöbb új szállodai szobával, ami a 2010-es Európa Kulturális 

Fővárosa rendezvénysorozatának is köszönhető, utána öt évig gyakorlatilag ezen a szinten ma-

radt a kapacitás, nem volt további fejlődés. 

 

 

                                                 
10 Székesfehérvár állandó lakosságszáma 97 617 fő volt 2016-ban, a KSH adatai alapján 
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18. ábra: Szállodai kapacitás változások a vizsgált városokban  

2008-2016 között (szállodai szobák száma) 

 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

A 18. ábrán az egyes városok szállodai szobakapacitás növekedésének arányait és a változás 

mértékét lehet nyomon követni. 

 

19. ábra: Magyarország nyolc jelentős városának szállodai kapacitás változása 

2008-2016 között (szobák száma alapján) 

 
Forrás: KSH, Komplex Szolgáltatások Osztálya, saját szerkesztés 
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    Szeged és Győr szállodái fogadták a legtöbb vendéget 2016-ban és a legtöbb vendégéjsza-

kát is ebben a két városban töltötték el a vendégek (20. ábra). Az átlagos tartózkodási idő 1,95 

és 2,4 vendégéjszaka/fő között volt a nyolc városban, egyedül Debrecen tudta elérni az orszá-

gos 2,4-es átlagot (KSH). A legalacsonyabb érték Pécsen volt, a többi városban 2 és 2,1 kö-

zött mozgott az érték. Az ilyen nagyvárosok általában az üzleti turizmus alacsonyabb átlagos 

tartózkodási idejének köszönhetően nem tudják elérni azoknak a településeknek a magasabb 

mutatóit, ahol az üdülőturizmus és az egészségturizmus a jellemző.  

20. ábra: Szállodai vendég és vendégéjszakák száma 

a vizsgált városokban 2016-ban  

 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

A 21. ábra azt mutatja, hogy az adott városokban mennyi volt a szállodákban eltöltött vendég-

éjszakák részaránya az összes kereskedelmi szálláshelyen eltöltött vendégéjszakán belül. Szé-

kesfehérváron és Kecskeméten viszonylag kevés a szállodáktól eltérő más kategóriájú szállás-

helyek (pl. panzió, vendégház) szobakapacitása, ezért is ilyen magas a szállodai vendégéjsza-

kák aránya. A többi városban sokféle szálláshely található, és nagyobb verseny is van a kate-

góriák között a vendégekért, de mindenhol a szállodák szerepe a meghatározó.       

21. ábra: Szállodai vendégéjszakák arányai a vizsgált városokban 2016-ban (%)

 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
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     A kereskedelmi szálláshelyek és ezen belül a szállodák szállásdíj bevételei alapján Győr, 

Miskolc és Szeged emelkedik ki a mezőnyből, a szállodai bevételek alapján Debrecen is szoro-

san utánuk következik (22. ábra). A „második vonalban” már 1-1,5 milliárd forinttal alacso-

nyabbak a városok szállásdíj bevételei, a kereskedelmi szálláshely kategóriában.    

 

22. ábra: Összes bruttó szállásdíj bevétel a vizsgált városokban11 2016-ban (millió Ft)  

 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

     A legfontosabb szállodai mutatószámok tekintetében már változatos a kép, mert ezek a mu-

tatók az adott városokban működő szállodák bevételtermelő képességére utalnak, de árnyaltabb 

képet adnak az összes szállásdíj bevételhez képest. A miskolci szállodák összesített eredményei 

a legjobbak (23. ábra), a legmagasabb árakon itt tudják értékesíteni a szobákat, a legkevésbé 

kedvező értékeket a pécsi szállodákban lehet tapasztalni.  

 

23. ábra: Szállodai mutatószámok a vizsgált városokban 2016-ban (Ft) 

 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

                                                 
11 Megjegyzés: a városok neve után zárójelben az állandó lakosság száma szerepel (ezer fő) 
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    A turizmus intenzitására utaló, 1000 (ezer) fő állandó lakosra vetített mutatókat hasonló 

nagyságú területek vagy hasonló nagyságú állandó lakosságszámú települések között érdemes 

elemezni. 

A szállásdíj bevételek ezer főre vetített relatív mutatói alapján (24. ábra) is Győr emelkedik ki 

a mezőnyből, egyedül ebben a városban magasabbak az értékek húsz ezer forintnál.  

24. ábra: Az ezer főre vetített szállásdíj bevételek a vizsgált városokban 2016-ban (Ft)

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

A 25. ábrán a vendégéjszakák aránya látható ezer főre vetítve, amelyből kitűnik, hogy Győr   

a leginkább sikeres város ebből a szempontból, az összesített kereskedelmi szálláshelyeket  

25. ábra: Turizmus intenzitás a vizsgált városokban 2016-ban,  

az ezer lakosra jutó vendégéjszakák alapján12 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

és ezen belül a szállodákat tekintve is. A relatív mutatók elemzésbe vonása változtathat az ab-

szolút mutatók által készíthető sorrendeken is, ez a 20. és a 25. ábrákon látható diagramok és 

értékek összehasonlításával érzékelhető.  

                                                 
12 Megjegyzés: a városok neve után zárójelben az állandó lakosság száma szerepel (ezer fő)  
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A turizmus intenzitása is változott a vizsgált időszak alatt a városokban, a grafikon hosszabb 

távon is bemutatja Győr lendületes fejlődését (26. ábra).   

 

26. ábra: Turizmus intenzitás változása a vizsgált városokban 2008-2016 között, 

az ezer lakosra jutó vendégéjszakák alapján 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

    A városok főbb mutatószámainak értékelése kapcsán az is érzékelhető, hogy átfogóbb elem-

zés esetén szükséges többféle mutatót áttekinteni. Néhány alapmutató még nem fedi fel a teljes 

valóságot, és nem nyújthat teljes képet. Az abszolút mutatószámok és sorrendek mellett, a re-

latív mutatószámokat is célszerű értékelni, mert így a hasonló méretnagyságok közül is jobban 

felfedhetők az eltérések és pontosíthatók a különbségek.  

    Debrecen kiemelkedő szállodai szobaszám kapacitásának növekedése mellett, Szegeden töl-

tötték el a legtöbb éjszakát a vendégek, itt fizették a legtöbb idegenforgalmi adót (27. ábra), 

Győrben a legmagasabbak a szállásíj bevételek, és az 1000 főre vetített relatív mutatók, míg 

Miskolcon a legjobbak a bevételtermelő képességre utaló szállodai mutatószámok. 

 

27. ábra: Idegenforgalmi adó bevétel a vizsgált városokban 2016-ban (millió Ft)  

 
Forrás: Magyar Államkincstár adatai alapján, saját szerkesztés    
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     Az előző alfejezetekhez kapcsolódóan, érdemes megnézni, hogy milyen vélemények vol-

tak a mélyinterjúk során a szállodák egy adott város, régió, turisztikai fogadóterület fejlődésé-

hez való hozzájárulásáról. A sokféle vélemény legjellemzőbb lényeges vonásai a következők: 

      

     A turizmus két fő szegmense a szabadidős és az üzleti turizmus közül hazánkban az üzleti 

turizmushoz köthető szállodák generálják a legnagyobb bevételeket, ezekben a szállodákban 

mutathatók ki a legmagasabb egy főre, vagy egy vendégéjszakára jutó legmagasabb bevételek.  

Ezek a szállodák a magas bevételeiknek köszönhetően, jelentős mértékű adókat (pl. társasági 

nyereségadó, ÁFA), fizetnek a költségvetésnek és a helyi önkormányzatoknak (pl. idegenfor-

galmi adó, iparűzési adó) egyaránt.  

     A kiemelkedő jelentőségű vonzerővel rendelkező gyógyhelyek, az egészségturizmus fontos 

helyszínei a gyógyszállodáknak és a wellness szállodáknak is köszönhetően, szintén  

nagymértékben hozzájárulnak a város, a térség fejlődéséhez. Vannak olyan, viszonylag kis ál-

landó lakónépességű városok, (pl. Hévíz, Hajdúszoboszló, Bük, Zalakaros) amelyek gyakorla-

tilag a „turizmusból élnek”, a fürdőknek, a szállodáknak és egyéb turisztikai jellegű szolgálta-

tóknak köszönhetően. Ezek a vállalkozások biztosítják a munkahelyeket a helyi, de a vonzás-

körzetben élők egy részének is, különösen ott, ahol más jellegű gazdasági tevékenység kevésbé 

jellemző.  

     A szállodatípusok új beruházásokkal történő fejlesztésére a többség a városi, a gyógy és a 

wellness szállodákat emelte ki. Minden térségnek megvannak a rá jellemző szállodatípusai, 

amelyek kevés kivételtől eltekintve dominánsak, meghatározóak az adott területen.   

Magyarország turisztikai adottságaiból, fő vonzerőiből adódóan, legtöbben a gyógyszállodák 

további létesítését, vagy a meglévők fejlesztését, korszerűsítését preferálnák a megkérdezettek 

közül. Sokan kifejtették, hogy wellness szállodákból már valóban túlkínálat alakult ki az elmúlt 

évtizedben. Ezt a szállodatípust semmiképpen sem szabadna új beruházás formájában támo-

gatni, legfeljebb a már meglévők szolgáltatásainak fejlesztését, vagy legalább szinten tartását. 

Néhány interjúalanynak megemlítettem, hogy ez a szállodatípus általában vidéken jellemző, és 

a vidéki térségekben talán nagyobb szükség lehet a turizmusra, a szállodák tevékenységének 

hozzájárulásával a térség fejlődéséhez. Erre a kicsit sugalmazó jellegű közbevetésre voltak, 

akik kicsit módosították a véleményüket, és utána már azt mondták, hogy az elmaradottabb 

vidéki térségekben, ahol még nincs jelen ez a szállodatípus, akkor valamennyire mégis lehetne 

támogatni.     
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A wellness szállodák létesítésének hátterében a társadalmi okok között az egyre inkább az 

egészséges életmódra való törekvés, a preventív, betegségmegelőző, fizikailag és mentálisan 

aktív életmódra való áttérés igénye és népszerűsége húzódik meg. 

A másik nagyon fontos körülmény, hogy a wellness szállodákra vonatkozó előírások lényege-

sen egyszerűbben megvalósíthatók, sokkal kisebb beruházást igényelnek, a személyzet szak-

képzettségére is enyhébb feltételeket írnak elő, tehát könnyebben teljesíthetők, mint a gyógyá-

szati részleggel is rendelkező gyógyszállodák esetében.  

A kastélyszállodákat külön szinte alig említették, csak akkor, amikor szintén felhívtam rá a 

figyelmet, ekkor már, az arra érdemes, műemlék épületek felújítását, az értékmegőrzést, a szál-

lodává történő átalakítást már többen támogatandónak vélték vidéken és városokban egyaránt. 

A városi szállodák altípusai közül a konferenciaszállodákat többen megemlítették, mint prefe-

rálandó szállodatípust, amely nagyobb bevételek realizálására alkalmas, de ezek fejlesztését a 

piacra, a befektetőkre bízná mindenki, külön támogatást senki sem szavazna sem ennek, sem a 

többi városi szállodatípusnak sem. Az üdülőszállodáknál sem a szállodatípus a támogatandó, 

fejlesztendő, hanem az üdülőterület, ahol érdemes létesíteni, de a beruházást ebben az esetben 

is mindenki a piacra, a befektetőkre bízná. Az üdülőszállodákkal kapcsolatban említésre került 

a rövid és erősen időjárásfüggő turisztikai főszezon, amely nehezíti és hátráltatja az új üdülő-

szállodák létesítését, a befektetésre vonatkozó hosszabb megtérülési idő miatt. Viszont még 

mindig vannak olyan régebbi építésű szálláshelyek, korábbi vállalati, vagy SZOT üdülők, ame-

lyek megfelelő korszerűsítéssel, átépítéssel színvonalas szállodákká lennének alakíthatók.  

Viszonylag kevés szálloda, üdülőszálloda található a Tisza-tó, a Fertő-tó, és a Velencei tó part-

ján és környékén, az említett helyeken inkább a panziók és az egyéb szálláshelyek működnek. 

Remenyik (2016) tóturizmusról írt kutatásában megállapítja, hogy a 2000-től 2014-ig tartó idő-

szak alatt a Fertő-tónál és a Velencei-tónál még csökkent is kereskedelmi férőhelyek száma, de 

az egyéb szálláshelyek tekintetében jelentős növekedés volt Fertő-tónál és a Tisza-tónál. 

 A hegyvidéki térségek szállodáit sem sokan említették, ezek valóban kevésbé jellemzők ha-

zánkban, de a Mátra, a Bükk, és a Bakony is megérdemelne több és magasabb kategóriájú, 

színvonalas szállodát.  Nagyon hiányoznak még Magyarországon az ökoszállodák és Nemzeti 

Parkok, tájvédelmi körzetek területén vagy közelében működő hotelek, erre külföldön már sok-

kal nagyobb arányban van példa, mint nálunk. 
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9. Az utóbbi évtized szállodafejlesztéseinek vizsgálata 
 

9.1 Turisztikai beruházások  
 

      

A turisztikai szektort is érzékenyen érintette a 2008 őszén kezdődött gazdasági válság, ez nem 

volt a legjobb időszak a turisztikai befektetésekhez, aki megtehette inkább későbbre halasztotta 

a beruházást, jobb időkre és feltételekre várva.  

A válság rányomta a bélyegét a szállodaipari fejlesztésekre és a már meglévő szállodák korsze-

rűsítésére is. Az utóbbi évtizedben épült új szállodák jelentős része ingatlanfejlesztő cégek be-

ruházása volt, és a szükséges önerőn felül bankhitelből lett finanszírozva.  

A 2009-es és a 2010-es évben sok projekt elkezdését elhalasztották a beruházók, mert nehezen 

vagy csak kedvezőtlen feltételekkel, magas kamatra lehetett hitelt szerezni (Albert 2010c).  

A magyar szállodaipar jelentős változásokon ment át az elmúlt néhány évben. Ha ezeket az 

éveket elemezzük, eléggé ellentmondásos képet kapunk, hiszen jelenleg is érzékelhető  

a folyamatos alkalmazkodás a változó gazdasági környezethez. Egyrészt kimutatható a fejlődés, 

de elsősorban a gazdasági válság hatásainak köszönhetően nagyon sok negatív tendencia is ér-

zékelhető volt.  

     Több turisztikai tanácsadó cég fő tevékenységévé vált a beruházásokat finanszírozó bankok 

számára olyan elemzések készítése, amelyek a jelenleg is futó projektek üzleti kockázatait mér-

legeli. A megvalósíthatósági tanulmányok, az üzleti tervek, a „cost-benefit” (költség-haszon) 

elemzések készítése elvárt minden leendő projekt előkészítése során, de az hogy a már futó 

beruházások esetén a korábbi számításokat újból elővegyék és újraszámolják, az elsősorban a 

válság hatásainak következtében alakult ki. 

Az ingatlanfejlesztő cégek egy része, a nem ajánlott, kifejezetten kockázatos kategóriába so-

rolta a turisztikai, azon belül a leendő szállodai beruházásokat. 

Nemzetgazdasági szinten a szálláshely szolgáltatás és vendéglátás ágazatban a 2009-es évben 

a beruházások összesített értéke 41,2 milliárd Ft volt. Ez óriási, 30 %-os csökkenést jelentett az 

előző évi szinthez képest, míg a nemzetgazdaság egészét tekintve 8,6%-os volt a visszaesés. Az 

ágazat beruházásainak aránya a 2004-es év szintjére, 0,9 %-ra esett vissza (22. táblázat). 

     A 2008-as év szállodaépítési láza az év őszére kirobbant gazdasági válság hatására rögtön 

alábbhagyott. A korábban elkezdett beruházásokat még befejezték, amely elsősorban wellness 

szállodák építéséhez, fejlesztéséhez, és más típusú szállodák szolgáltatásbővítéséhez kötődött. 
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22. táblázat: Magyarországi beruházások teljesítményértéke, 2004-2009 

Megnevezés 2004 2008 2009 

Nemzetgazdaság, milliárd Ft 4076,2 4791,5 4504,2 

Ebből: szálláshely-szolgáltatás, vendéglá-

tás 

35,8 58,4 41,2 

Volumenindex, előző év = 100,0 % 

Nemzetgazdaság 107,8 % 97,0 % 91,4 % 

Ebből: szálláshely-szolgáltatás, vendéglá-

tás 

95,1 % 110,9 % 68,8 % 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nem-

zetgazdasági ág beruházásainak aránya az 

összes beruházásból, % 

 

0,88 % 

 

1,22 % 

 

0,92 % 

Forrás: KSH, 2010 
 

Érdekes a beruházások összetétele is. Az ágazatban a beruházások összesített értékének 62%-

át adta az épületekkel kapcsolatos részarány, 30 % volt a szállodaiparban és a vendéglátásban 

szükséges gépek és berendezések beszerzése, míg a maradék 8%-ot a járművekkel kapcsola-

tos költségek tették ki (KSH 2010) (Albert 2010a). A 28. ábra azt szemlélteti, hogy a válság 

évei alatt, a nemzetgazdasági átlagnál is jobban visszaesett a szálláshely-szolgáltatás, vendég-

látás, amelynek a mélypontja a 2010-es év volt.  

28. ábra: A bruttó hozzáadott érték alakulása Magyarországon 2007-2012 között,  

ezen belül a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (előző év = 100 %) 

 
Forrás: KSH (2013) Jelentés a turizmus 2012. évi teljesítményéről  

 

     Az Állami Számvevőszék által készített hatékonysági vizsgálat (Mundruczó – Pulay – Tö-

köli, 2010) 7 településen 10 olyan konkrét turisztikai projektet vizsgált, amelyek valamilyen 

formában állami támogatást kaptak 2001 és 2008 között. A hét település az ország 5 régiójában 

volt található, és két nagyvárost (Debrecen és Pécs) is érintett. A tíz beruházásból négy fürdő-

fejlesztés (két bővítés és rekonstrukció, illetve két új élményfürdő építés) három új szállodai 

beruházás, egy panzió szállodává történő átalakítása és két vonzerőfejlesztés volt.   
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     A vizsgálat eredményeit összefoglalva a készítői kiemelték, hogy: 

„ A települések turisztikai indikátorai igazolják, hogy a vizsgált beruházások ösztönözték a tu-

risztikai fogadóképesség fejlődését, növelték a városokba irányuló turisztikai keresletet, és az 

önkormányzatok turizmussal összefüggő helyi bevételeinek dinamikus növekedését eredmé-

nyezték” (Állami Számvevőszék 2010, 23).   

     A vizsgálat rámutatott több igen lényeges összefüggésre, melyek szerint,   

„A támogatott fürdőberuházások közül legsikeresebbek a nagy beruházási értékű projektek, az 

ún. csomóponti fejlesztések” voltak, illetve megállapítható volt,  

„hogy minél nagyobb a fürdő kapacitása és minél több lábon áll (élményfürdő, gyógyfürdő, 

szálloda, vendéglátás, stb.) továbbá minél szélesebb körű szolgáltatásokat nyújt, annál nagyobb 

a jövedelemtermelő képessége, mind az árbevételt, mind a befizetett adókat tekintve”(Állami 

Számvevőszék 2010, 24 és 105).   

     A tanulmány néhány konkrét projekt vizsgálata során igazolta a turisztikai beruházások te-

lepülésekre és a területfejlesztésre gyakorolt gazdasági hatásait, amelyeket néhány sorban így 

foglaltak össze: 

„ A fenti turisztikai trendek igazolják a turisztikai beruházások szinergiahatását. Az egyik tu-

risztikai létesítményben történt turisztikai fejlesztés ösztönzi a vele komplementer kapcsolatban 

álló turisztikai szolgáltatók (pl. fürdő és szálloda) vendégforgalmát, árbevételét, és ez által az 

egész település turisztikai fejlődését, helyi adóbevételeit. A szinergiahatást bizonyítja Hajdú-

szoboszló, Gyula, Sárvár, Pápa, Zalakaros, mint turisztikai fogadóhely közelmúltbeli fejlődése” 

(Állami Számvevőszék 2010, 24 és 105).   

     A tanulmánytól függetlenül, még annak megjelenése előtt, az első Széchenyi Terv támoga-

tási rendszere és pályázati forrásai segítségével megvalósult fürdőfejlesztések megvalósulása 

után, a turisztikai szakmában a fürdőt üzemeltetők, a szállodák vezetői, a települések polgár-

mesterei, és a szakmai sajtó is már hasonló véleményekre jutottak.  

Az Állami Számvevőszék tanulmánya, részletes pénzügyi és gazdasági értékelésekkel, néhány 

konkrét projekt kapcsán, tudományos módszerrel alátámasztotta a szakmában külön-külön már 

megfogalmazott véleményeket, és igazolta a komplex fejlesztések szükségességét, amelynek 

fontos és kihagyhatatlan része a szállodák, szálláshelyek fejlesztése is. Ezek a létesítmények 

biztosítják többek között a vendégek hosszabb tartózkodásának lehetőségét, a magas bevétel-

termelő képességet, akár a szállodák üzemeltetői, akár adók formájában az állami költségvetés, 

és a terület, település számára.  
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9.2 Támogatások szerepe a turizmusfejlesztésben 

 

     Az Európai Uniós csatlakozásunk (2004.05.01.) előtt, a legjelentősebb turizmusfejlesztési 

programra, még hazai költségvetési forrásból finanszírozva volt lehetőség, az első Széchenyi 

terv kapcsán 2000 és 2002 között. Nagyságrendileg 30 milliárd forint összegű támogatáshoz 

jutott a turizmus ágazat, amely 1600 projektet finanszírozott. Ekkor valósultak meg a legismer-

tebb fürdőfejlesztések az ország számos pontján, még olyan helyeken is, ahol jellemzően csak 

a környékbeli állandó lakosok használták a fürdőt, valóságos turisztikai vonzereje korlátozott 

hatókörű volt. Sok helyen a fürdőfejlesztéshez nem kapcsolódott egyéb más jellegű fejlesztés, 

például vonzerő vagy szálláshely fejlesztés, ami nem kedvezett a vendégek tartózkodási idejé-

nek meghosszabbításban, ezáltal magasabb bevételek elérésében. Az unióhoz való csatlakozás 

után 2004-2006 között már uniós támogatásból érkező forrásokra lehetett pályázni, a Regionális 

Fejlesztési Operatív Program keretéből. Ennek is mintegy 30 milliárd forint volt az a része, 

amely a turizmus fejlesztését támogatta valamilyen formában, főként attrakciófejlesztésre és 

szálláshelyfejlesztésre lehetett pályázni (MTÜ 2017, 76). 

 

     A kutatás időintervallumára vonatkozóan az EU 2007-2013 közötti költségvetési időszaka 

volt meghatározó, amely kapcsán a Magyar Turisztikai Hivatal által készített, Nemzeti Turiz-

musfejlesztési Stratégia (2005-2013) tartalmazta a fő fejlesztési irányokat, célokat (MTH, 

2005). A 7 tervezési-statisztikai (NUTS-2) régióra kiírt Regionális Operatív Programok turisz-

tikai fejlesztési céljai között szerepeltek a kereskedelmi szálláshelyek, szállodákat is érintő ka-

pacitásbővítő és szolgáltatásfejlesztő jellegű pályázati lehetőségei is.  

A turisztikai pályázati projektek nagyobb részét már a turisztikailag fejletlenebb régiókban írták 

ki, esélyt adva a befektetők által kevésbé preferált régióknak is a felzárkózásra. Ezekre nagy 

szükség volt, pályázati források nélkül egyik-másik projekt talán sohasem valósult volna meg 

(MTI 2012). 

     A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (2005-2013) a szálláshelyfejlesztéssel foglalkozó 

részében hangsúlyozta, hogy: „A szálláshelyek területi eloszlását optimalizálva az attrakciók-

hoz közeli magas minőségű szálláshely-fejlesztéssel elérhető a tartózkodási idő növelése” 

(MTH 2005, NTS 151). A szálláshelyekkel kapcsolatos célok közül, az ifjúsági szálláshelyek 

és a turistaházak megújítását emelte ki (23. táblázat). 
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23. táblázat: 
 

Kivonat a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (2005-2013)  

 szálláshely fejlesztéssel kapcsolatos részeiből 
Eszközök 

megnevezése 

Eszköz kifejtése Érintett Érintett típusa Eszköz jel-

lege 

Időhorizont 

 határidő 

Szálláshely 

fejlesztés ösz-

tönzése 

A termékfejlesztési 

stratégiáknak meg-

felelő, koordinált, 

 családbarát szállás-

helykínálat fejlesz-

tése  

Nemzeti 

Desztináció Me-

nedzsment Szer-

vezet. 

Regionális 

Desztináció Me-

nedzsment Szer-

vezet. 

Önkormányza-

tok. Vállalkozók. 

Turizmus állami 

irányítás. Regio-

nális szervezet. 

Települési ön-

kormányzat. 

Vállalkozói 

szféra. 

Tervezés. 

Szervezés. 

Támogatás. 

Pályázati 

rendszer. 

2005 

folyamatos 

Szezonális 

szálláshelyek 

korszerű  

fűtési-hűtési 

rendszerrel 

való ellátása  

Szezonnyújtás ob-

jektív akadályait 

csökkentendő –  

akár alternatív, kör-

nyezetbarát – fűtési-

hűtési rendszerek 

bevezetésének tá-

mogatása pályázati 

formában 

Turizmus állami 

irányítás. 

Regionális 

Desztináció Me-

nedzsment Szer-

vezet. 

Vállalkozók. 

 

Turizmus állami 

irányítás. 

Regionális szer-

vezet. 

Vállalkozói 

szféra. 

Beruházás. 

Támogatás. 

Pályázati 

rendszer. 

2007 

Ifjúsági szál-

láshelyek 

Turistaházak 

A természetjárást és 

az ifjúsági turizmust 

támogató szállás-

hely/ rendszer ke-

resletnek megfelelő 

fejlesztése a nem-

zetközi standardok-

hoz igazodóan.  

Ifjúsági tárca. 

Vállalkozók. 

Regionális 

Desztináció Me-

nedzsment Szer-

vezet. 

Civil szféra. 

Önkormány-

zatok. 

Központi köz-

igazgatás. 

Regionális szer-

vezet. 

Települési ön-

kormányzat. 

Vállalkozói 

szféra. 

Civil szféra. 

Beruházás. 

Tervezés. 

Szervezés. 

Támogatás. 

Pályázati 

rendszer. 

2010 

folyamatos 

Forrás: Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (2005-2013) 184-211. o. alapján 

 

 

A fejlesztési célok megvalósulását a gazdasági válság, a jogszabályváltozás, a svájci frankban 

vagy euróban finanszírozott korábbi szállodai beruházások nehézségei, a spanyol ingatlanfej-

lesztő cégek kivonulása jelentősen befolyásolták.   

A sok kedvezőtlen tényező együttes hatása miatt a növekedés talán még elfogadható mértékű-

nek is nevezhető, a nagyobb gond inkább a jövőbeli fejlesztések ütemének csökkenése vagy 

elmaradása miatt alakulhat ki, a befektetők és a finanszírozó bankok, a kockázatos és nem aján-

lott befektetések közé sorolták az új szállodaipari projekteket.  

A szállodák vezetői már korábban is kapacitás túlkínálatról beszéltek, és minden fórumon han-

got emeltek a felesleges, kapacitásbővítést támogató pályázati projektek ellen.  

A Regionális Operatív Programokban régiókra lebontva, eltérő módon fogalmazódtak meg a 

szálláshelyfejlesztéssel kapcsolatos célok (24. táblázat).  
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24. táblázat:  

 

A Regionális Operatív Programok (ROP) turisztikai vonatkozásai13 

Tervezési-statisztikai 

régió 

(NUTS-2) 

Prioritás megnevezése Célok ROP 

%-ában 

Dél-Alföld „Turisztikai célú 

fejlesztések” 

Az egészségturizmusra, a kulturális és 

szellemi értékeken alapuló valamint az ak-

tív turizmusra épít. Emellett támogatásban 

fog részesülni a kereskedelmi szálláshe-

lyek minőségi és mennyiségi fejlesztése 
is.   

18 

Dél-Dunántúl „A turisztikai  

potenciál erősítése” 

Növekedjen a látogatók száma és az átla-

gos tartózkodási idő. 

31 

Észak-Alföld „A turisztikai 

potenciál erősítése” 

A turizmus komplex fejlesztése, a verseny-

képes termék-és attrakciófejlesztésen kívül 

támogatandó a kereskedelmi szálláshe-

lyek, valamint a turisztikai intézményrend-

szer fejlesztése. 

28 

Észak-Magyarország „A turisztikai  

potenciál erősítése” 

A turisztikai vonzerők mellett a kereske-

delmi szálláshelyek fejlesztésére szán for-

rásokat, és a desztináció menedzsment 

szervezetek létrehozását is támogatja.   

23 

Közép-Dunántúl „Regionális  

Turizmusfejlesztés” 

A turisztikai kínálat és fogadókészség fej-

lesztése, valamint a turizmus menedzs-

mentjének és marketingjének erősítése. 

22 

Közép-Magyarország „A régió  

vonzerejének fejlesz-

tése” 

A régió turisztikai versenyképességének 

fejlesztése mellett a természeti örökség 

megőrzése, rehabilitációja és megújítása is 

elősegítendő. 

Támogatható tevékenység a turizmus, a 

szabadidő és sportgazdaság fejlesztése, va-

lamint a természetvédelem, a természeti 

környezet rehabilitációja. 

12 

Nyugat-Dunántúl „Turizmusfejlesztés- 

Pannon örökség 

Megújítása”  

A gyógyfürdők minőségi fejlesztése, a kul-

turális attrakciók összehangolása, komplex 

csomaggá alakítása, valamint az aktív tu-

rizmus fellendítése. Mindezeket a kereske-

delmi szálláshelyek fejlesztésével, turisz-

tikai klaszterek létrehozásával együtt a ré-

gió új arculatot kaphat. 

27 

Forrás: Turizmus Trend 2006/11. száma alapján Aubert (2007, 101), módosítva   

 

 

A turisztikai termék és attrakciófejlesztés célzatú pályázatoknak a szálláshelyfejlesztéssel kap-

csolatos része, mindenkinek közös érdeke, hiszen a jövőbeli bevételek nagy része a szálláshe-

lyek nyújtott szolgáltatásokon keresztül realizálódhat, ezt a korábbi szálláshelyek nélküli für-

dőfejlesztésekkel kapcsolatos tapasztalatokból már le lehetett szűrni.  

     A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének folyamatosan hangoztatott véleménye sze-

rint a Hotelstars Union féle minősítő rendszer további terjedésének érdekében célszerű lenne a 

                                                 
13 Megjegyzés: sárga színnel kiemelve a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó konkrét célok 
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pályázatok egy részét valóban minőségjavító és szolgáltatásbővítő beruházásokra kiírni, hiszen 

nagyon sok szálloda a szükséges fejlesztések hiányában nem tud a minősítésen sikerrel részt 

venni. Az egyik legnagyobb beruházást igénylő tétel például a szállodai ágyak és matracok 

cseréje lenne, amely a régebbi szállodák esetén gondot jelent, különösen, ha a szállodák önerő-

ből nem képesek a megvalósítására (Marschall 2012, 45). 

 

     A 2007-2013 közötti Regionális Operatív Programok összes támogatásának 17,5%-a került 

a turizmusfejlesztési projektekbe, ami jó aránynak számít (Ruszinkó 2016, 78-81). 

Ez alatt az időszak alatt a turizmus mintegy kilenc százalékát adta bruttó hazai összterméknek, 

ehhez képest kétszer ilyen arányban részesedhetett a ROP-os támogatásokból. 

A három fő fejlesztési cél közül az attrakciófejlesztés volt az elsődleges prioritás, ide csoporto-

sították a pályázati összegek mintegy 83%-át. A szálláshely fejlesztésekre 15%, a TDM szer-

vezetek fejlesztésére 2% jutott még a támogatásokból (29. ábra). 

 

29. ábra:  

Magyarországi turizmusfejlesztések EU-s pályázatainak támogatásai 2007-2013 között 

 
Forrás: Bozzay (2014) Nemzetgazdasági Minisztérium adatai alapján, saját szerkesztés 

 

Az EU-s pályázatok kapcsán turizmusfejlesztésre összesen 291 milliárd Ft értékben, 1132 pro-

jektre lehetett pályázni. Ebből 43,7 milliárd forint (15%) jutott a kereskedelmi szálláshelyek 

fejlesztésére, ami konkrétan 198 projektet jelentett. Ez egy projektre számítva, szálláshelyen-

ként átlagosan mintegy 221 millió Ft támogatási összeget ért el. 

 

     A szálláshelyek fejlesztésébe összességében a ROP-os támogatási összegeken felül a ma-

gánbefektetők további kétszer akkora összeggel szálltak be a beruházások megvalósításához 

(Ruszinkó, 2016, 79). A szálláshelyek fejlesztéséhez kapcsolódó támogatásokhoz néhány fon-

43,7; 15%

241; 83%

5,8; 2%
Szálláshely fejlesztésre 43,7 Mrd. Ft

Turisztikai vonzerők fejlesztésére 241 Mrd. Ft

TDM szervezetek fejlesztésére 5,8 Mrd. Ft
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tos szempont feltétele mellett lehetett pályázni. Az egyik, hogy olyan helyen legyen a szállás-

hely, ahol nagy látogatottságú attrakció található, de ehhez képest kevés a szálláshely. A másik, 

hogy attrakciófejlesztés történik és ennek kapcsán már nem lesz elegendő a meglévő szálláshely 

kapacitás, tehát szükséges és indokolt a további szálláshelyfejlesztés is. 

A harmadik, hogy a rendelkezésre álló szálláshelyek minősége nem megfelelő, tehát minőség-

javító, szolgáltatásfejlesztő beruházások kellenek a színvonal emelése érdekében  

(Ruszinkó, 2016, 79-80).   

A sikeres, és komplex fejlesztésekre is akad néhány példa, az egyik Egerszalók, ahol öt uniós 

projekt kapcsán a vendégéjszakák szám a hatszorosára emelkedett a 2008-2014 közötti időszak 

alatt. Gyulán a fürdőfejlesztés, a vár rekonstrukció és a szálláshelyfejlesztéseknek is köszönhe-

tően, 76%-al emelkedetek a vendégéjszakák, de a mórahalmi, a sümegi és a celldömölki szál-

láshely fejlesztések is sikeresek voltak (Ruszinkó 2016, 80-81).   

 

     A 2017-ben megjelent új Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában kicsit más, pontosított 

összegek jelentek meg az utólagos értékelésben a 2014-ben publikált adatokhoz képest. 

A beadott pályázatokból a végül le is szerződött pályázatok aránya kevesebb, mint 30%-os volt. 

A 750 milliárdos igényelt támogatásnak viszont a 41,5%-át, 311 milliárd forintot kifizették a 

projektek pályázóinak (25. táblázat).   

A 2030-ig szóló „Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030” értékelte a korábbi időszakok 

megvalósult turisztikai fejlesztéseit. A regionális operatív programok pályázataival kapcsolat-

ban megállapítja, hogy „nem jöttek létre területileg komplex turisztikai fejlesztések” (MTÜ 

2017, NTS 2030, 76). 

A szálláshelyfejlesztésekkel kapcsolatban megállapítja, hogy: 

„ A szálláshelyfejlesztésben a minőségi kereskedelmi szállások aránya emelkedett, de ez piaci 

torzulásokat és feszültségeket is generált. Az előzetes értékelés emiatt ilyen téren kiemelten fon-

tos. Az új kereskedelmi szálláshelyek esetében néha nem volt szakmailag kellően átgondolt a 

fejlesztés, a jövőben új szálláshelyek létesítését csak erős szakmai indokoltság (főként attrakci-

óhoz kötődés) esetén lehet támogatni, azaz szükséges az attrakciók és szálláshelyek fejlesztésé-

nek intenzívebb összekapcsolása” (MTÜ 2017, NTS 2030, 77).  
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25. táblázat: A 2007-2013 között turisztikai célú konstrukciók főbb adatai 

Régió 

Operatív program 

Prioritás, intézkedés 

Beadott 

pályáza-

tok 

száma 

(db) 

Igényelt 

támogatás 

 

(millió Ft) 

Támoga-

tott 

pályázatok 

száma 

(db) 

Megítélt 

támogatás 

 

(millió Ft) 

Leszerző-

dött pályá-

zatok 

száma 

(db) 

Kifizetett 

összeg 

 

(millió Ft) 

Dél-Alföld 

DAOP 2.1 

Versenyképes turiszti-

kai termék és attrak-

ciófejlesztés 

614 130 497 188 46 484 175 45 364 

Dél-Dunántúl 

DDOP 2.1 

A turisztikai potenciál 

erősítése a régióban 

552 116784 208 46 047 176 45 183 

Észak-Alföld 

ÉAOP 2.1 

Turizmusfejlesztés 

704 135 743 235 56 262 190 55 710 

Észak-Magyarország 

ÉMOP 2.1-2.3 

A turisztikai potenciál 

erősítés 

744 158 896 210 63 915 185 63 653 

Közép-Dunántúl 

KDOP 2.1-2.2 

Térségi infrastruktúra 

és települési környezet 

fejlesztése 

533 93 370 195 39 554 167 39 438 

Közép-Magyarország 

KMOP 3.1 

A turisztikai vonzerő 

fejlesztése 

208 41 616 63 24 558 63 24 823 

Nyugat-Dunántúl 

NYDOP 2.1-2.4 

Turizmusfejlesztés 

390 73 179 160 36 359 146 36 990 

ÖSSZESEN 3 745 750 087 1 259 313 182 1 102 311 164 

Forrás: MTÜ (2017, 77) Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 

 

     Az Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint 2004 és 2015 között, mintegy 340 milliárd 

forint turizmusfejlesztési támogatást kapott az ágazat összesen, a Regionális Operatív Progra-

mok kapcsán. Ez az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta a 2004-2006 közötti és a 2007-

2013 közötti operatív programok összesített támogatásait tartalmazza (MTÜ 2017, NTS 2030, 

14). 

Idézet egy mélyinterjúból a támogatási rendszerrel kapcsolatban:  

„Magyarországon a támogatási rendszer miatt sokszor nincsenek szinkronban a desztinációk 

vonzerő, a szálláshely kapacitás, és desztináció infrastruktúra fejlesztései. Van, ahol infrastruk-

túra készült, de nem a helyi igényekhez, valahol szállás, vonzerőfejlesztés nélkül, van, ahol 

vonzerő, szállás nélkül.”  
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9.3 Szállodafejlesztési tervek megvalósulása  
 

     Az utóbbi évekre vonatkozó kutatásaim szerint a magyar szállodaipar jelentős fejlődés előtt 

állt a gazdasági válság kirobbanása előtt, amelyet a válság némileg kettétört, de a szállodafej-

lesztések némi késedelem árán ugyan, de többségében megvalósultak. 

Az értékelés időszaka 2008-ban kezdődött, amikor még nem lehetett tudni, hogy hamarosan 

gazdasági válság fogja befolyásolni az előre bejelentett, tervezett szállodai beruházásokat. 

Az akkor elérhető szakmai folyóiratokból, hírforrásokból (Turizmus Panoráma, Turizmus 

Trend, Turizmus Bulletin hírlevél, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének adatai), ösz-

szegyűjtöttem, és turisztikai régiós területi bontásban csoportosítottam a tervezett, bejelentett 

szállodaipari beruházásokat Magyarországon.  

     A kutatás első célja a tervezett szállodai beruházások, területi egyenlőtlenségének, régiók 

szerinti feltárása volt (Albert 2009).  

Később, a fejlesztések megvalósulása, a kapacitások növekedése és a torzító hatások (jogsza-

bályváltozás, kategória változások) kiküszöbölésével a végleges kapacitás adatok értékelése is 

megtörtént két lépcsőben. Először 2012-ig, mert a bejelentett fejlesztések megvalósulása eddig 

volt reálisnak tekinthető, a szükséges beruházási, építési idővel növelve a szállodák megnyitá-

sáig. A 2012 és 2016 közötti időszaknál már nem vizsgáltam külön a bejelentett beruházások 

megvalósulási arányát. Ennek fő okai a gazdasági válság évei alatt tapasztalható beruházás el-

halasztások, időbeli eltolódások, és a beruházásokról való lemondások voltak.  A másik ok, 

hogy később, talán a válság tapasztalatai miatt, óvatosságból, viszonylag kevés volt a nyilvá-

nosságra hozott, előre bejelentett szállodai beruházások száma. 

A vizsgált időszak végén, a 2008 - 2016 közötti évek megvalósult fejlesztései alapján a legfon-

tosabb turisztikai, szállodaipari mutatószámokat és a turisztikai régiók életciklusára gyakorolt 

hatásait értékeltem.  

      A magyarországi szállodafejlesztéseket tartalmazó, idegenforgalmi régiós bontásban ösz-

szeállított táblázat jól tükrözi a területi aránytalanságokat az országban a már meglévő kapaci-

tások és a közeljövő tervezett fejlesztéseinek tekintetében is (26. táblázat). 
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26. táblázat: Bejelentett szállodafejlesztések az idegenforgalmi régiókban 2009-2012. 

Idegenforgalmi régiók 2008. júl. 31-i  

kapacitás 

(szoba)  

Piaci meg-

oszlás 

(Fair share)  

% 

Várható változá-

sok 2008-2012 

között: 

+ új szobaszám 

Az új fejlesz-

tések  

%-os meg-

oszlása 

Budapest- Közép-

Dunavidék 

17 936 35, 4 + 4 926 44,4 

Észak-Magyarország 3 263 6, 4 + 543 4, 9 

Észak-Alföld 4 105 8, 1 + 150 1, 4 

Tisza tó 452 0, 9 0 0 

Dél- Alföld 2 741 5, 4 + 236 2, 1 

Közép-Dunántúl 1 956 3, 8 + 1 030 9, 3 

Balaton 12 550 24, 8 + 1 445 13, 0 

Dél-Dunántúl 2 363 4, 7 + 1 212 10, 9 

Nyugat-Dunántúl 5 303 10, 5 + 1 552 14, 0 

ÖSSZESEN: 50 669 100,0 + 11 094 100,0 

Forrás: KSH, MSZÉSZ, Turizmus Panoráma 2008. decemberi száma alapján, 

 saját számítás és szerkesztés 

 

A 26. táblázatból kitűnik, hogy a szállodai fejlesztések jelentős részét, mintegy 44%-át a Buda-

pest-Közép-Dunavidék idegenforgalmi régióba tervezték 2008-ban, ennek több mint 60%-át a 

fővárosba. A négy dunántúli régióban összesen 47 %-os lett volna a szállodai kapacitásbővülés, 

együtt a Budapest-Közép-Dunavidék régióval már elérte volna a 92 %-os arányt, és az ország 

keleti felében levő négy turisztikai régiónak mindössze 8 %-os lett volna a szállodai kapacitás 

bővülése (Albert 2009, 2010a). A táblázatban a Piaci megoszlás (Fair share) és az új fejlesztések 

megoszlása oszlopban is látható, hogy a keleti régiókban a meglévő kapacitás arányainál is 

jóval kevesebb volt a tervezett beruházások részaránya. A tervezett fejlesztések területi meg-

oszlása jól mutatta az akkori befektetői preferenciát, hogy elsősorban a fővárosban és környé-

kén, és a dunántúli régiókban tervezték új szállodák építését, az ország keleti részében kevésbé.       

Valamennyi fejlesztési elképzelés, terv megvalósulása esetén az ország szállodai kapacitása, a 

kiadható szobák tekintetében 22,1%-al növekedett volna, ez a 2008-as 50.000-es kiadható szo-

baszámról több mint 61.000-re bővítette volna Magyarország szállodai kapacitását.  

Időközben a gazdasági válság hatásainak következtésben számos beruházást elhalasztottak, 

vagy felfüggesztettek, finanszírozási nehézségek miatt. Sok befektető egyszerűen elállt a ter-

vezett beruházástól, külföldi ingatlanfejlesztő cégek is kivonultak Magyarországról. 

A 27. táblázat a 2011. októberében már bejelentett és még korábbról folyamatban levő 29 ter-

vezett szállodai projekteket mutatja, települési szinten:  
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27. táblázat:  

Bejelentett és folyamatban levő szállodai projektek Magyarországon 2012 és 2014 között 

Település Kategória Szállodák 

száma (db) 

Összesített szobaszám Eredetileg terve-

zett átadási idő 

Budapest 

 

5* 3 218 2012. 

 4* 4 362 

5* 1 220 2013. 

 4* 1 60 

3* 1 229 

Budapest összesen 10 1089 31,5 % 2012-2013. 

Bezenye  4* 1 632 2013. 

Eger 4* 1 46 2012. 

Esztergom 4* 1 96 2012. 

Győr 4* 1 103 2012. 

Hegykő 4* 1 50 2012. 

Herend 4* 1 140 2013. 

Hévíz 4* 1 90 2012. 

Kecskemét 4* 2 237 2013. 

Marcali 4* 1 116 2012. 

Mátrafüred 4* 1 110 2013. 

Noszvaj 4* 1 50 2012. 

Pápa 4* 1 136 2012. 

Sárospatak  4* 1 120 2014. 

Siklós  4* 2 244 2012-2013. 

Tamási 4* 1 80 2012. 

Tatabánya 4* 1 100 2013. 

Tokaj 3* 1 25 2012. 

Vidék összesen 19 2375 68,5 % 2012-2014. 

Összesen, kategó-

riák szerint 

5* 4 438 12,5 % 2012-2014. 

4* 23 2772 80,0 % 

3* 2 254 7,5 % 

Összesen, minden kategória  29 3464 100 % 2012-2014. 

Forrás: Turizmus Panoráma 2011. novemberi számban megjelent adatok alapján, 

saját szerkesztés és összesítés (Albert 2012) 

 
     A befektetők már reálisabban ítélték meg a helyzetet 2011. év vége felé, mert a fenti táblá-

zatban szereplő, tervezett szálloda beruházások többsége időközben megvalósult.    

Mindenesetre örvendetes volt, hogy a beruházások jó részét már nem csak Budapestre és nem 

is csak a Dunántúlra tervezték, hanem Kecskeméten az új Mercedes gyár hatásának köszönhe-

tően, továbbá még néhány más vidéki helyszínre is. A vidéki fejlesztések jelentős arányát né-

miképp torzította már akkor is egy konkrét tervezett beruházás különösen nagy részaránya, a 

bezenyei Euro Vegas szálloda 632 db szobával, ami több mint 18%-ot jelentett volna az összes 

beruházásból. A már hosszú évek óta bizonytalanságban levő szálloda beruházás (Győr-Moson-

Sopron megyében, az osztrák és a szlovák határ közelében), ha megvalósult volna, akkor ez lett 

volna Magyarország legnagyobb szállodája. Azóta már kiderült, hogy az itteni szállodafejlesz-

tésre vonatkozó tervek nem voltak reálisak, így ebből a projektből nem lett semmi.  
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28. táblázat: A szállodai fejlesztések megvalósulásának értékelése 2012. július 31-ig14 

Idegenforgalmi régiók 2012. júl. 31-i  

kapacitás  

(szoba) 

Piaci meg-

oszlás 

(Fair share)  

% 

Változások 

2008-2012  

között: 

+ új szobaszám  

Változások 

2008-2012 kö-

zötti %-os 

megoszlása  

Budapest  

Közép-Dunavidék 

21576 37,0 + 3839 47,9 

Észak-Magyarország 4283 7,3 + 1020  12,7 

Észak-Alföld 4324 7,4 + 219  2,7 

Tisza tó 460 0,8 + 41 0,5 

Dél- Alföld 3184 5,5 + 495 6,2 

Közép-Dunántúl 2689 4,6 + 758  9,5  

Balaton 12760 22,0 + 375 4,7  

Dél-Dunántúl 2725 4,7 + 362 4,5 

Nyugat-Dunántúl 6213 10,7 + 910 11,3 

ÖSSZESEN: 58 214 100 + 8019 100 

Forrás: KSH statisztikák alapján saját szerkesztés  

 

     A 2008-ban, majd később 2011-ben a bejelentett szállodafejlesztések megvalósulásának ér-

tékelése során kitűnik, hogy annyi fejlesztés nem valósult meg, mint amennyit még a gazdasági 

válság kitörése előtt terveztek. A négy éves időszak alatt a 22%-os kapacitásbővülés helyett 

16%-os kapacitásnövekedés volt országos szinten, de idegenforgalmi régiónként más-más 

arányban, úgy, hogy a kapacitások piaci megoszlása is módosult valamelyest (28. táblázat).  

 

     A kapacitás bővülés adatait sajnos torzította, hogy az időközben 2009-ben történt jogsza-

bályváltozás (239/2009. Kormányrendelet) miatt a nagyobb méretű panziók közül sok, átsoro-

lás után szállodaként működött tovább. Az átsorolás miatti szállodai kapacitásbővülés számot-

tevő volt, mivel időközben a panziók kapacitása a 2008-as évhez képest 2012-re 3108 szobával 

csökkent, és a „szálloda típusú egységek” (a szállodák és panziók együtt) 4437 szobával bővül-

tek. 

Időközben néhány hitelproblémával küszködő szállodát ideiglenesen vagy véglegesen bezártak, 

de a többségük, tulajdonos és üzemeltető váltás mellett folyamatosan működött, szerencsés 

esetben a vendégek ebből nem érzékeltek semmit, a szállodai személyzet egy része viszont 

kicserélődött az érintett szállodákban.  

A torzító hatások kiküszöbölése után a valódi új szállodafejlesztések mintegy 9 %-os új kapa-

citásbővülést jelentettek a négy év alatt, a bejelentett fejlesztési szándékok szerinti 22%-hoz 

                                                 
14 Megjegyzés: a kapacitások az összehasonlíthatóság miatt a nyári főszezonban, július 31-én kerültek 

értékelésre, mert a későbbi, december 31-i állapot már nem tartalmazza az időközben bezárt, szezoná-

lisan működő szállodák adatait 
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képest. Budapest - Közép-Dunavidék régió volt a megvalósult fejlesztések első számú hely-

színe, a növekedés mintegy hetven százaléka a fővárosban és a környékén valósult meg. 

Tehát a megvalósulás aránya is a fővárosban és környékén volt a legmagasabb. Számottevő új 

szállodafejlesztések még a Közép-Dunántúlon, Észak-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és 

a Dél-Alföldön voltak, a többi régióban alig volt befejezett új szállodai projekt, a kapacitásbő-

vülést főként a panziók átsorolásának hatása váltotta ki.  

     A 2012-es év után a fejlesztések területi megoszlása viszont jelentősen változott a korábban 

bejelentett tervekhez képest. A Dél-Alföld és az Észak-Magyarország idegenforgalmi régiók 

voltak az adott időszak szállodaipari beruházásainak egyértelmű nyertesei, az előbbiben 42%-

kal, az utóbbiban 43%-kal bővült a szállodai szobakapacitás mintegy hét év alatt (29. táblázat).  

 

29. táblázat: A szállodai fejlesztések megvalósulásának értékelése 2016. július 31-ig15 

Idegenforgalmi régiók 2016. júl. 31-i 

kapacitás 

(szoba) 

Piaci meg-

oszlás  

(Fair share)  

% 

Változások 

2008 - 2016  

között:  

+ új szobaszám 

A változások 

2008-2016 

közötti %-os 

megoszlása 

Budapest- Közép-

Dunavidék 

22 458 36,2 + 4 522 39,9 

Észak-Magyarország 4 683 7,5 + 1 420 12,5 

Észak-Alföld 5 564 9,0 + 1 459 12,9 

Tisza tó 472 0,7 + 20  0,2 

Dél- Alföld 3 909 6,3 + 1 168 10,3 

Közép-Dunántúl 2 481 4,2 + 525 4,6 

Balaton 13 069 21,1 + 519 4,6 

Dél-Dunántúl 2 883 4,6 + 520 4,6 

Nyugat-Dunántúl 6 484 10,4 + 1 181 10,4 

ÖSSZESEN: 62 003 100 + 11 334 100 

Forrás: KSH statisztikák alapján, saját számítások 

 

Az Észak-Alföld régióban 2012 után volt látványos a fejlődés mértéke, ennek köszönhetően 

36%-os szállodai szobakapacitás bővülés történt a régióban. A Balatonnál csak 4%-os szállodai 

kapacitásbővülés volt, ami mintegy ötszáz új szállodai szobát jelentett. A Tisza-tónál 20 új szál-

lodai szobával bővült a kapacitás, ami szintén 4%-os bővülést eredményezett. A szállodafej-

lesztések kapacitásbővülésre gyakorolt hatását vizsgálva megállapítható, hogy a 2008-as évtől 

kezdődően a 2016-ig a magyar szállodaipar kiadható szobának száma 22%-kal növekedett, ami 

gyakorlatilag annyi, mint a 2008-as év végén folyamatban levő és a 2008-2012-es időszakra 

bejelentett fejlesztések mértéke (30-31-32. ábrák).  

                                                 
15 Megjegyzés: a kapacitások az összehasonlíthatóság miatt a nyári főszezonban, július 31-én kerültek 

értékelésre, mert a későbbi, december 31-i állapot már nem tartalmazza az időközben bezárt, szezoná-

lisan működő szállodák adatait 
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30. ábra: A szállodák számának változása Magyarországon 

idegenforgalmi régiók szerint, 2008-2012-2016 között 

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

Tehát megállapítható, hogy négy év késéssel, 2012 helyett, 2016-ra teljesült a bejelentett, ter-

vezett kapacitásbővülés a szállodaiparban országos szinten. 

31. ábra: A magyarországi szállodai fejlesztések 2008-2016 között, idegenforgalmi régiónként 

(kapacitásnövekedést jelentő beruházások) 

 

 

Forrás: KSH, Komplex Szolgáltatások Osztálya, saját szerkesztés 
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32. ábra: A szállodai szobák számának változása Magyarországon 

idegenforgalmi régiók szerint, 2008-2012-2016 között 

 

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

A szállodafejlesztések a nagyobb szobakapacitás kapcsán a turisztikai desztinációk fejlődésére 

is jó hatással voltak. Az idegenforgalmi régiók jelentős fejlődésen mentek át, a vendégéjszakák, 

a szobaár bevételek és az egyik legfontosabb szállodai mutatószám, a REVPAR mutató tekin-

tetében is (30. táblázat). 

30. táblázat: A változások mértéke (arányai) a szállodaiparban az idegenforgalmi régiók szerint, 

 2008 és 2016 között (2008 = 100; 2016 = Bázisindex) 

Idegenforgalmi  

régiók 

Szállodai 

szoba- 

kapacitás 

Vendég-  

éjszaka 

Szállásdíj-

bevétel 

REVPAR* Desztináció 

életciklus 

Budapest - Közép-

Dunavidék 

125 152 168 138 Fejlődő 

Észak- 

Magyarország 

143 217 264 172 Fejlődő  

Észak-Alföld 136 121 156 136 Fejlődő  

Tisza tó 104 139 189 185 Konszoli- 

dáció 

Lassú fejlő-

dés 

Dél- Alföld 142 183 234 160 Fejlődő 

Közép-Dunántúl 127 180 207 162 Fejlődő 

Balaton 104 124 164 151 Konszoli- 

dáció 

Lassú fejlő-

dés 

Dél-Dunántúl 122 153 166 131 Fejlődő 

Nyugat-Dunántúl 122 143 170 138 Fejlődő 

Magyarország ösz-

szesen  

122 148 174 142 Fejlődő 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás 

Budapest-
Közép-

Dunavidék

Észak-
Magyaror

szág

Észak-
Alföld

Tisza-tó Dél-Alföld
Közép-

Dunántúl
Balaton

Dél-
Dunántúl

Nyugat-
Dunántúl

2008 17936 3263 4105 452 2741 1956 12550 2363 5303

2012 21576 4283 4324 460 3184 2689 12760 2725 6213

2016 22458 4683 5564 472 3909 2481 13069 2883 6484
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     Az idegenforgalmi régiók teljesítményeit elemezve megállapítható, hogy két régiót leszá-

mítva a többi régió jelentős fejlődésen ment át az értékelt kilenc év alatt. Tulajdonképpen mind-

egyik régió a fejlődési szakaszban van, de a fejlődés mértéke között nagy eltérések vannak. A 

régiók közül a Balaton és a Tisza tó értelmezhető önálló turisztikai desztinációként, bár mind-

egyik fejlődött a bevételek tekintetében, de a vendégéjszaka szám és a kapacitások változása 

szerény mértékű, ezek inkább konszolidációra utalnak, annak ellenére, hogy hatalmas fejlődési 

potenciál van még a két turisztikai desztinációban, de ezekhez több fejlesztésre lenne szükség. 

Nem csak szállodai kapacitásbővítésre, hanem vonzerő és turisztikai termékfejlesztésre, a meg-

lévő szállodák minőségének javítására, a desztinációk jobb marketingjére, márkázására is szük-

ség lenne a nagyobb fejlődéshez. A Balaton és a Tisza tó főként a belföldi turizmus színtere, 

amelynek a forgalmát jelentős mértékben meghatározza a Széchenyi Pihenő Kártya belföldi 

turizmust élénkítő hatása. A teljességhez hozzátartozik, hogy ezekben a régiókban jóval maga-

sabb a más típusú szálláshelyek részaránya, mint a többi régióban, de az elemzés alapvetően a 

szállodaipari vonatkozásokat vizsgálta. A szezonalitás és az időjárás függőség is befolyásolja a 

két régió turisztikai teljesítményét, és még a szállodai befektető hajlandóságot is, ebből a szem-

pontból alig volt változás az értékelt évek alatt. 

     

 A legnagyobb mértékben két idegenforgalmi régió, Észak-Magyarország és Dél-Alföld fejlő-

dött, amely a 2008-as tervek alapján még nem tűnt reálisnak, de szerencsére a válság után vál-

toztak a trendek is. Az első területi összesítések alapján a fejlesztések többségét Budapestre és 

a környékére tervezték, de idővel ez módosult, és a vizsgált kilenc év második felében változtak 

a trendek.  Észak-Magyarország, Dél-Alföld és Észak-Alföld a korábbi fejlesztési előrejelzések 

ellenére szépen fejlődtek, ami örvendetes, hogy az ország keleti felében is egyre jobb volt  a 

szállodai befektetések mértéke és a turizmus eredményei is jól alakultak (Albert 2016d).  

 

     A 33. ábra a szállodaipari kapacitás változásait mutatják, megyei szinten 2008-2016 között. 

A változások %-os mértékét megyénként jelölő színek még nem nyújtanak teljes információt, 

az oszlopdiagramok mutatják a növekedés vagy csökkenés mértékét. 

Arányaiban Budapesten, Pest megyében, Csongrád megyében és Nógrád megyében volt a leg-

nagyobb arányú bővülés. A Nógrád megyei, nagyon alacsony kapacitás szintről induló fejlődés 

azonban csak a növekedés mértékét illetően jelentős, abszolút értékben nem.  
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A Hajdú-Bihar megyei és a Heves megyei szállodai szobakapacitás bővülések már számotte-

vőek, hasonlóképpen a Vas és Zala megyei fejlesztések is. A Baranya, Fejér megyei növekedé-

sek is jónak mondhatók, csak a bázis értékek alacsony szintje miatt a viszonylag magas növe-

kedési ütem sem tudta magas kapacitásszintre felvinni a kiadható szobák számát.          

A többi megyében sajnos nem volt számottevő bővülés, amit sok szálloda ideiglenes vagy vég-

leges bezárása is befolyásolt, ennek köszönhető alapvetően, hogy három megyében még csök-

kent is a szállodai szobakapacitás 2008 és 2016 között.     

 

33. ábra: 

A magyarországi megyék szállodai szobakapacitásainak változása 2008-2016 között16 

 
Forrás: KSH, Komplex Szolgáltatások Osztálya, saját szerkesztés  

 

 

A mélyinterjúk során arra a kérdésre, hogy Magyarországon a kapacitásbővítést vagy a már 

meglevő szállodák (szálláshelyek) szolgáltatásainak fejlesztését támogatná-e inkább, és miért, 

a jellemző vélemények közül idézek egyet, amelyben az interjúalany nagyon jól megfogal-

mazza a turisztikai szakemberek többségének véleményét:  

 

                                                 
16 Budapest külön ki vannak emelve, Pest megye adataiban a főváros adatai nincsenek benne  
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„A már meglévő szállodák szolgáltatásait korszerűsíteném, fejleszteném, specializálnám a ke-

reslet és kínálat egyensúlyának helyreállítása miatt, mert véleményem szerint a piacon túlkíná-

lat van jelenleg.”  

 

     A túlkínálat első ránézésre részben igazolható az utóbbi évek 50% alatti éves országos szo-

bafoglaltsági mutatóival, az elért átlagárakkal és a REVPAR mutatókkal, de ha a kiadható szál-

lodai szobák kapacitásadatait akár terület, akár lakosságarányosan összehasonlítjuk a fejlett tu-

rizmussal, szállodaiparral rendelkező országok adataihoz, és még hozzávesszük a realizált 

szobaárbevételek mértékét, akkor már egyáltalán nem igazolt a magyarországi túlkínálat. 

A valóság inkább ott keresendő, hogy sajnos még a meglevő kapacitásainkat sem tudjuk meg-

felelőképpen, vagy legalábbis a fejlettebb országokhoz mérhető szinten és eredményességgel 

értékesíteni.   

Ilyen körülmények mellett valóban elterjedt az a nézet, amely részben a túlzott kapacitásokkal 

magyarázza az országos szállodaipari mutatószámokat, eredményeket.   

A szállodatulajdonosok, a szállodák vezetői, logikusan és racionálisan, először a meglévő ka-

pacitások jobb kihasználtságát szeretnék elérni, több vendég és vendégéjszaka által, és csak 

utána engednék, támogatnák a kapacitásbővítő beruházásokat. 

Nagyon hasonló a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének a hivatalos álláspontja is, 

amely a szövetség 2013-as szakmai érékelő anyagában jelent meg, új szállodai fejlesztéspoli-

tika szükségességét hangsúlyozza, és a következő fejlesztési javaslatot fogalmazza meg: 

 

„Új magyarországi szállodák létesítésére a következő években állami támogatást, EU forrást 

szelektíven - alapos piaci elemzés, tényadatokon nyugvó jövedelmezőségi számítás alapján - 

csak kivételes esetekben biztosítsanak. Új szállodai kapacitások helyett nemzetközi vonzóképes-

ségű turisztikai attrakciók fejlesztését kell támogatni, melyek a jelenleginél fizetőképesebb, új 

vendégkört hoznak. Emellett támogatásra javasoljuk a meglevő szállodák felújítását / teljes, 

vagy részleges rekonstrukciót, modernizálást, fürdőszobák, vendégszobák felújítását, a bútorok 

cseréjét, energiatakarékossági rendszerek, szélessávú internet létesítését /, minőségjavítását, 

szolgáltatásainak bővítését” (MSZÉSZ 2013, 20). 

 

  A mélyinterjúkban az állami szerepvállalásra vonatkozó kérdésre, amely, a szállodaipar és a 

területfejlesztés érdekét szolgálná, megoszlottak a vélemények, abban hogy turizmusnak és 

azon belül a szállodaiparnak milyen mértékű állami szerepvállalásra van szüksége.  
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Az állami szerepvállalás kapcsán szinte mindenki gazdasági jellegű beavatkozást, támogatást 

értett, az elmúlt évek Európai Uniós pályázati forrásainak ismertsége révén:  

 

„Az Állam szerepe az infrastruktúra megteremtésében lenne (utak, repterek, közösségi közleke-

dés, városi infrastruktúra).” 

  

A szállodaipar további fejlődése érdekében voltak, akik további pályázati források szükséges-

ségét hangsúlyozták, de azok odaítélését szigorú feltételekhez kötnék:  

 

”Pályázati forrást a megújuláshoz. A szállodák minőségi problémáinak felméréséhez, folyama-

tos monitorjához, a hibák hiányosságok rendszerezett javításához forrás biztosítása Még több 

belföldieknek szóló támogatást az igénybevételhez. Kreatív arculati, szolgáltatásfejlesztési 

megoldások kiemelt támogatása a periférián. Nagy turista koncentrációjú desztinációk szállás-

helyi diverzifikációja, újabb ingatlanok bevonása, üdülőövezetek kialakítása. Ösztönzőket kell 

biztosítani a jelentős potenciállal rendelkező célterületek beruházásaihoz; tervszerű fenntart-

ható országos szállodafejlesztési koncepció keretében.”  

 

A szabadon kifejthető véleményhez is érdekes gondolatok fogalmazódtak meg, egyet idéznék 

belőlük: 

 

 „A jelenleg üzemelő szállodák nagy része vagy igen rossz minőségi állapotban van, és nehezen 

üzemeltethető, fejlesztésekre saját forrásból nincs lehetőség. Az elmúlt évtizedben végrehajtott 

szállodai beruházások hitelből kerültek finanszírozásra, egy részük idő közben a hitelezők bir-

tokába kerültek, üzemeltetők bevonásával működnek. Háttérbe kerültek a szakmai szempontok, 

sokkal inkább a hitelező elvárásainak teljesítése az elsődleges cél. A szakmai hiányosságok 

minőségi és teljesítmény romláshoz, a jövedelmezőség és a versenyképesség csökkenéséhez ve-

zetnek, melynek hosszú távon beláthatatlan következményei lehetnek, beavatkozásra van szük-

ség.”  

 

     A mélyinterjúk során a megkérdezett interjúalanyok mindegyike kivétel nélkül, fontosnak, 

kiemelten fontosnak, vagy meghatározó jelentőségűnek nevezte, vagy így jellemezte a szállo-

daipar szerepét Magyarország turizmusában. A kérdés eredetileg hazánk turizmusára és tulaj-
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donképpen az itthon működő szállodákra, a magyar szállodaiparra vonatkozott, de több inter-

júalany, tágabb értelemben is kifejtette a véleményét, a világ turizmusának és szállodaiparának 

helyzetéről is.   

 

     Többen külön kiemelték, hogy szálláshelyek nélkül elképzelhetetlen a turizmus, és a szállo-

dák jelenítik a szálláshelyeken belül a legszínvonalasabb elszállásolási lehetőséget, nélkülük 

nincs magas bevételeket generáló turizmus. Különösen a magasabb minőségi kategóriájú, négy 

és ötcsillagos, nemzetközi szállodaláncokhoz tartozó szállodákban realizálódnak a legnagyobb 

forgalmi bevételek, amelyek nagy hányada külföldiektől, és külföldi valutában realizálódik, 

amely hozzásegít a külkereskedelmi mérleg egyensúlyának javításához.      

A külföldi turisták költése jelentős mértékben a szállodákhoz kötődik, ahol olyan szolgáltatá-

sokat is igénybe vesznek és olyan árukat is megvásárolnak (pl. étel, ital, hazai készítésű aján-

déktárgy, stb.) amelyek egyébként nem, vagy csak nehezen lennének exportálhatók.  

A turizmus más területére is jellemző „láthatatlan export” tevékenység különösen érvényesül a 

szálláshelyeken, szállodákban, ahol „tiszta szolgáltatásokat” is lehet értékesíteni a külföldi tu-

ristáknak.  

 

Egy jellemző idézet a mélyinterjúk során, a szállodaipar turizmusban betöltött szerepére vo-

natkozó kérdésre adott válaszok közül: 

 

„Nagyon fontosat, mert a „szállásadás” a turizmus megvalósulásának alapköve. A szálloda-

ipar bevétele markáns szelete a turizmus gazdasági mutatóknak.”   

 

A turizmus munkahelyteremtő képessége a szállodákban is jelentős, de a turizmus-vendéglátás 

ágazaton belül azért a vendéglátásban képviseli a legnagyobb részarányt. 

A magyarországi szállodákban mintegy húszezren dolgoznak állandó jelleggel, de ezt azért tor-

zítja, hogy manapság már egyre több vállalkozás él a kiszervezés lehetőségével, és számos szál-

lodán belüli munkafolyamatot is kölcsönzött munkaerővel látnak el. Jellemzően ilyenek például 

a takarítás, mosogatás, biztonsági szolgálat, rendezvények, külső helyszínre való kitelepülés 

plusz létszámigényének biztosítása.   

 

A szállodákban is szükséges egyéb kötelező jellegű munkákat, pl. karbantartás, könyvelés, 

munka és tűzvédelmi oktatás, stb., szintén külsős cégek végeznek megbízási szerződéssel, és 
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az ilyen munkákat elvégző szakemberek munkaórái sem kerülnek bele a szállodákban foglal-

koztatott dolgozók munkaóráiba és a létszámba sem.  

A humán erőforrás gazdálkodás területe egyre fontosabbá vált, és nagyon sok, főleg kisvállal-

kozás folytatja azt a helytelen, de a valóságban sajnos létező gyakorlatot, hogy a dolgozóit 

ugyan hivatalosan bejelenti napi négy vagy hat munkaórás foglalkoztatási jogviszonyra, de a 

dolgozóknak nyolc vagy ennél több munkaórát kell teljesíteniük, és ez szintén módosítja a va-

lóságos állományi létszámot. 

 

     A szállodák munkaerő foglalkoztatásra gyakorolt hatása tehát nem csak konkrétan a szállo-

dákban jelentkezik, hanem azon is túl, ami már nehezen mérhető, tehát itt is érzékelhető a fog-

lalkoztatási multiplikátor hatás. 

A foglalkozatott létszámon túlmenően talán még nagyobb jelentősége van a szállodáknak ab-

ban, hogy viszonylag magas a szakképesítést nem igénylő, betanított dolgozók részaránya, (pl. 

takarítók, szobalányok, kisegítő konyhai és éttermi személyzet, parkolóőr, garázsmester, londi-

ner, biztonsági őr, stb.) amelyek segíthetnek a környéken élőknek abban, hogy szakképesítés 

nélkül is legyen esélyük valahol elhelyezkedni.   

Ez különösen fontos lehet az idősebb, még a nyugdíjkorhatár előtt levő aktív korú álláskere-

sőknek, de a pályakezdő munkanélkülieknek egyaránt.    

Még a gyógy és a wellness szállodák gyógyászati és wellness részlegein is nagy arányban fog-

lalkoztatnak viszonylag rövid idő alatt, OKJ-s tanfolyamokon végzettséget, szakképesítést 

szerző dolgozókat. Ez segítheti a korábban szakképesítéssel nem rendelkező, vagy átképzésben 

részt vevő, vagy továbbképzés jelleggel új szakképesítést szerző dolgozók elhelyezkedési esé-

lyeit, lehetőségeit a szállodákban.   

 

A szállodákban, az utóbbi években egyre inkább tapasztalható magas fluktuáció miatt, szinte 

minden szállodában, mondhatni folyamatosan keresnek új dolgozókat, a kilépettek helyére.  

A szezonálisan működő szállodákban, hazánkban jellemzően a Balaton környékén, a főszezon 

vége, a szállodák bezárása átmeneti munkanélküliséget okoz, de a szezonkezdet, a szállodák 

újra nyitása mindig megteremti a lehetőséget a szállodákban való munkavállalásra, részben 

azok számára is, akik még nem dolgoztak a turizmusban.  
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Egy ide vonatkozó vélemény a mélyinterjúkból: 

   „A szállodák gazdálkodása, humánpolitikája, értékesítési és marketing tevékenysége jelentős 

mértékben tud hozzájárulni a turisztikai fogadóterület fejlődéséhez. Megfelelő értékesítési stra-

tégia és üzleti terv alapján működő szálloda jövedelemtermelő képessége hatással van a helyi 

adó bevételekre, a foglalkoztatottságra. Marketing tevékenysége révén közvetve a turisztikai 

fogadóterület népszerűsítésben is szerepet vállal, jó hírneve pedig növeli a település idegenfor-

galmi vonzerejét.”  

 

     A gazdasági hatásokon túlmenően, nem szabad elfeledkezni a szállodák társadalmi kapcso-

latokban betöltött szerepéről sem. Elsősorban a magasabb minőségű szállodák, rendszeresen 

helyet biztosítanak üzletemberek, politikusok, gazdálkodó, kulturális és civil szervezetek talál-

kozóinak, megbeszéléseinek, rendezvényeinek. A társadalmi érintkezés egyik fontos és külön-

leges színtere a szálloda, amely helyszínt biztosít a szállodákban éjszakázó vendégek ellátásán 

kívül, a szálloda éttermeiben, különtermeiben és egyéb közösségi helyiségeiben lebonyolítható 

minden fontos rendezvénynek. A rendezvényekre szakosodott városi szállodák bevételeinek 

tekintélyes része sokszor nem is a szállodákban lakó vendégekhez kötődik, hanem a nappal 

vagy este lebonyolított gasztronómiai, vagy különtermi rendezvényekhez, amelyen többnyire a 

helyi lakosok részvétele a jellemző. Ezek a szállodák nagymértékben tudnak integrálódni a he-

lyi közösségek életébe is, a kiemelt jelentőségű események lebonyolításával, a helyszín bizto-

sításával.  

A „szállodai vendéglátás menedzsment” már olyan szervezési módszereket és szemléletmódot 

alakított ki a szállodai vendéglátás lebonyolítása kapcsán, amely a szállodai helyszínekre jel-

lemző, hagyományos, független éttermekben, vendéglátóhelyeken nem. 

A turizmus a kultúrák közötti kommunikációt, egymás kultúrájának, hagyományainak megis-

merését, megértését is nagyban elősegíti. A szállodák vendégtérben, vendégekkel érintkező 

munkaköreiben dolgozó személyzete, a kultúraközi kommunikáció egyik fontos frontvonalá-

nak tekinthető. A külföldi szabadidős turisták egy fogadó országban általában a turizmusban és 

vendéglátásban dolgozókkal találkoznak, velük kommunikálnak, és sokszor rajtuk keresztül 

ítélik meg az egész ország lakosságát. 
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9.4 A magyar szállodaipar kistérségi / járási területi szintű elemzése  
 

9.4.1 Kistérségek és járások 

 

     A kutatás kezdetekor a kistérségi szint volt a települések és a megyék közötti területegység, 

amelyről Nemes Nagy (2009, 197) „mint a hazai regionális folyamatok elemzésére alkalmas 

egység”-ről írt. Megjegyezte, hogy a korábbi évek tudományos elemzései már bizonyították, 

hogy ezen a területi szinten minden olyan fejlődési tendencia és összefüggés kimutatható, 

amely a nagyobb területi egységeknél, a megyéknél és a régióknál már „az összevonási, 

aggregációs információvesztés miatt eltűnnek.”   

Később leszögezte, hogy ”a területi fejlődés kiválóan elemezhető kistérségi keretekben, terü-

letfejlesztésben azonban nincs szükség önállósított, merev lehatárolt kistérségi keretekre”  

(Nemes Nagy 2009, 199). 

  
Michalkó (2007, 149) szerint „a kistérség a területfejlesztés intézményrendszerének alap-

sejtje”.  

 
     A magyar szállodaipar területi struktúrájának elemzése megoldható tervezési-statisztikai 

(NUTS-2) régiós (7), idegenforgalmi régiós (9) vagy akár más területi szinteken is, de részletes 

empirikus elemzésre a kistérségi szint (LAU-1) talán a legalkalmasabb, a megfelelő sokaságú 

alapadat és változó értékelésbe történő bevonásával.  

Aubert (2011) részletesen elemezte a hazai kistérségek turisztikai teljesítményét, a kereske-

delmi szálláshelyeken és a magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák alapján.  

A legfejlettebb és a leghátrányosabbnak számító kistérségek értékelése során megállapította, 

hogy a kistérségek közül sok a turizmus teljesítményének következtében került a legfejlettebb 

kistérségek közé, ami alátámasztja a turizmus multiplikátor hatását. 

2008-as adatok szerint a 40 legfejlettebb kistérséget vizsgálva 12-ben a vendégéjszakák száma 

meghaladta a kétszázezret, viszont nyolcban nem éri el a harminc ezret sem. 

A turisztikai és a gazdasági teljesítmény között is kimutatható az összefüggés, mivel hazánk 

turisztikailag legnépszerűbb települései a legfejlettebb kistérségekben vannak, a néhány kivé-

teles esetben is valamilyen gazdasági centrum kis távolságra található, ilyenek például Harkány 

és Hajdúszoboszló (Aubert 2011, 92-93). Aubert hivatkozik (2011, 100-101) Beluszky és Sikos 

T. (2007) falutipizálására, amely a szerző szerint megerősíti, hogy a turizmus a leghátrányosabb 

kistérségekben is jelen van, de a kereskedelmi szálláshelyek a kistérségen belül is egy-egy te-

lepülésen találhatók, ezáltal a „turizmus területi hatása korlátozott.” Aubert szerint: „A turiz-
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mus terület- és vidékfejlesztő hatását a perifériák szempontjából vizsgálva igazolódott az a té-

zis, mely szerint differenciált módon érdemes a turizmus hatásmechanizmusaival foglalkozni.  

A turizmus jelen van a perifériák életében, ugyanakkor a vendégforgalmi elemzés felhívja a 

figyelmet arra, egy-egy kistérség életében ez a hatás lokalizáltan, pontszerűen jelenik meg” 

(Aubert 2011, 101). 

 

     Alapvetően azok a kistérségek jelentősek a szállodai kínálat tekintetében, ahol a turisztikai 

szempontból is fontos városok és települések találhatók. A 2008-as adatok szerint a 175 kis-

térségből 44 olyan kistérség volt, ahol egyetlen szálloda sem működött. Ez a kistérségek szá-

mának és az ország területének is mintegy a negyedét jelenti.  2011-re már volt némi fejlődés, 

akkor már csak 38 kistérségben nem működött szálloda, de 2012-re kicsit romlott a helyzet, 

mert 40 kistérség volt szálloda nélkül.  

Mindössze három olyan megye volt az országban, ahol mindegyik kistérségben legalább egy 

szálloda működött, például Zala, Csongrád, és Tolna megyékben, bár az ország különböző he-

lyein levő kistérségekben, számos helyen, valóban csak egyetlen szálloda üzemelt (KSH 2012). 

Az elméleti irodalom áttekintéséből jól kirajzolódik, hogy a szállodaipar és a térségfejlesztés 

kapcsolata ezernyi szállal kötődik egymáshoz, és a kutatók valamint a területen dolgozó szak-

emberek között sincs egyetértés abban, hogy a fejlődő gazdaság vonja maga után a szállodaipar 

fejlődését, vagy aktív módszerekkel fel lehet fejleszteni a szállodaipart, mely a gazdasági nö-

vekedés motorjaként szolgálhat. A primer kutatás során az alapkérdést két stratégia mentén 

vizsgáltam: felhasználtam a kvantitatív módszerek mellett kvalitatív kutatási elemeket.  

A kvantitatív kutatáshoz a Központi Statisztikai Hivatal által évente gyűjtött gazdasági, társa-

dalmi és turisztikai adatait használtam fel kistérségi bontásban. Az elemzés során számszerű 

összefüggések kimutatására törekedtem a két változócsoport, vagyis a szállodai aktivitás és a 

gazdasági-társadalmi fejlettség között. Ez az elemzés azonban a téma összetettsége és mélysége 

miatt csupán egyfajta nézőpontot szolgáltat: habár kétség kívül objektívek az így kapott ered-

mények, a statisztikai összefüggések, tapasztalatom szerint, elfedik a finom összefüggéseket, 

melyeket csak szubjektív elemeket is magában foglaló módszerekkel lehet feltárni.  
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9.4.2 A kistérségi / járási területi szintű szállodaipari kutatás módszertana    

 

     A kvantitatív vizsgálathoz felhasznált adatbázist teljes mértékben a Központi Statisztikai 

Hivatal nyilvánosan és térítés ellenében elérhető forrásaiból állítottam össze. Az adatbázist a 

nagymennyiségű adat feldolgozása céljából az IBM SPSS 20.0-ás programcsomag segítségével 

építettem fel. A szállodai adatok forrása a KSH által évente gyűjtött és publikált szálláshelyi 

statisztikák voltak kistérségi szintre lebontva. Az elemzést nem statikus, hanem dinamikus 

szemléletben végeztem el, az elérhető adatsorok közül a 2007-2016 közötti időszakra vonat-

kozó idősorokat használtam fel. Korábbi adatokkal azért nem dolgoztam, mert a KSH időköz-

ben megváltoztatta a közölt adatok szerkezetét mind a gazdasági, mind a szállodai mutatók 

tekintetében, mely lehetetlenné tette a korábbi időszakokkal való statisztikai összehasonlítást: 

ugyanis egyes mutatók, melyek a 2007-2012-es időszakra rendelkezésre álltak, a korábbi évek-

ben nem voltak fellelhetőek kistérségi bontásban. A vizsgált intervallumban egyedül a 2007-es 

évben volt jelentősebb statisztikai adathiány, mivel ebben az évben egyes gazdasági-társadalmi 

mutatókat nem gyűjtött a KSH, melyek azonban az időszak további részében rendelkezésre 

álltak. A 2007-es év adatait azonban célszerűtlennek láttam az elemzésből kihagyni, mivel a 

vizsgált időintervallumon belül ez volt az egyetlen olyan év, melyben a gazdasági válság még 

nem éreztette hatását a szállodaiparban. Ez az év, számos tekintetben rekordévnek számított a 

magyar turizmusban és a szállodaiparban is, az utána következő években visszaesés volt ta-

pasztalható a legtöbb területen.  

     Érdemes megemlíteni, hogy a kistérségek számában és azok méretében kisebb változások 

történtek a vizsgált időszakban, de ez az elemzés lényegét nem érintette. A szállodai, illetve a 

gazdasági- társadalmi adatok a kistérségi területi változásokból fakadóan nem tökéletesen azo-

nos kistérségi egységekre vonatkoztak, és ezeket semmilyen módszerrel nem lehetett azonos 

kistérségi alapra hozni, ezért ezt a hibatényezőt magán hordozzák az adatok. Ez azonban vi-

szonylag marginális hibát jelent az elemzésben. Ahol lényeges területi változás történt, a na-

gyobb torzítás kiküszöbölése céljából a korábbi évekre az adatbázisban az adott kistérség adatát 

hiányzónak minősítettem.  

     A kistérségi szintű területi kutatás számos objektív akadályba ütközött a 2013-as évtől.  

2013. január elsején megalakultak a járások, és ettől az évtől kezdődően a gazdasági-társadalmi 

jellegű adatok csak járási szinten voltak elérhetők, míg a turisztikai adatok még mindig kistér-

ségi bontásban. Mivel a 2013-ban megalakult járások nem mindenhol egyeztek meg a korábbi 

kistérségek területével és lakosságszámával, így a továbbiakban az egyéb adatok sem fedték 
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egymást. Szükség volt tehát a kutatás folytatásához az adatok összehasonlíthatóvá tételére, az 

adatok ugyanolyan területi szintre való átkonvertálásával. 

 

A KSH Komplex Szolgáltatások Osztálya, térítésköteles adatszolgáltatásként, a területi számjel 

rendszer alapján (TSZJ), a településkódok szerint újragyűjtötte és a korábbi kistérségi szintnek 

megfelelő területi szintre számította és csoportosította át a 2013-2014-2015-2016-os évekre 

rendelkezésre álló, járási szintű gazdasági-társadalmi mutatószámokat. 

Ezáltal lehetővé vált a korábbi 2007-2012-es kistérségi adatok és a 2013-2016 közötti járási 

adatok összehasonlíthatósága, az összesített 2007-2016 közötti, 10 évet átívelő elemzésben. 

A kistérségi szinten kezdődött kutatás tehát már a járások megalakulása után is folytatódott, 

ami a fent említett technikai segítséggel volt folyamatában is megvalósítható.  

A kutatás eredményei szempontjából talán nem is a területi egység pontos elnevezése (kistér-

ség, járás) a lényeges, hanem az, hogy tíz éves időintervallumot ugyanolyan területi szinten és 

folyamatában sikerült összehasonlítani és elemezni, és ennek kapcsán számos olyan összefüg-

gést feltárni, amelyek a nagyobb területi egységek (megye, régió) értékelésekor már kevésbé 

kerülnek felszínre. A dolgozatban az egyszerűség kedvéért a legtöbb helyen a kistérségi elem-

zés kifejezés használata jelenik meg, ami teljesen pontos és egyértelmű a korábbi 2007-2012 

közötti időszakra vonatkozóan, amikor nem voltak járások. A 2013-2016-os időszakra és a tel-

jes tízéves vizsgálati időintervallumra (2007-2016) a „vegyes”, kistérségi / járási megnevezés 

vagy több helyen a kistérségi területi szintű meghatározás használatos.  

Ezzel utalás történik arra, hogy a 2013-2016 közötti járási szintű adatok a KSH Területi szám-

jelrendszere alapján, a települések településkódok szerinti, kistérségi területi szintre átszámított 

adatai szerint kerültek bele az elemzésbe, a módszertannál leírtaknak megfelelően.  

 

A szállodai mutatók közül kistérségi területi szintű bontásban a következő releváns mutatókat 

használtam fel a 2007-2016-os időszakra: 

 Szálláshely egységek száma: összes szálláshely, szálloda típusú egység, szálloda bon-
tásban; 

 Kiadható szobák száma: összes szálláshely, szálloda típusú egység és szálloda bontás-

ban; 

 Kiadható férőhelyek (ágyak) száma: összes szálláshely, szálloda típusú egység és szál-
loda bontásban; 

 Vendégek száma: összes szálláshely, szálloda típusú egység és szálloda bontásban; 
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 Vendégéjszakák száma: összes szálláshely, szálloda típusú egység és szálloda bontás-

ban; 

 Foglaltsági mutató (szobák): összes szálláshely, szálloda típusú egység és szálloda bon-
tásban; 

 Foglaltsági mutató (férőhely kihasználtság, ágyak): szálloda típusú egység és szálloda 
bontásban; 

 Szoba átlagár: összes szálláshely, szálloda típusú egység és szálloda bontásban; 

 REVPAR mutató: összes szálláshely, szálloda típusú egység és szálloda bontásban; 

 Szálláshelyeken bruttó szállásdíj bevétel: összes szálláshely, szálloda típusú egység és 
szálloda bontásban; 

 Szálláshelyeken vendéglátás díjbevétel: összes szálláshely, szálloda típusú egység és 
szálloda bontásban; 

 Szálláshelyeken egyéb szolgáltatási díjbevétel: összes szálláshely, szálloda típusú egy-

ség és szálloda bontásban; 

Az elemzésekben célszerűnek láttam figyelembe venni, hogy kistérségek mind területi mére-

tükben, mind népességszámban jelentősen eltérnek egymástól. Ezen „torzítások” kiküszöbölése 

végett a szállodai mutatókat relativizáltam, vagyis minden kistérség esetében népességarányo-

san számítottam ki értékét. Ennek szükségességét legplasztikusabban Budapest példája mutatja, 

ahol jelentős szállodai koncentráció van, viszont ez a jelentős szállodaszám 1.733.685 fős la-

kónépességre jut (2011-es adat alapján). Ezért a mutatók kiszámítása során az egyes turisztikai 

- szállodai mutatókat 1000 főnyi lakónépességre vetítettem a szakirodalomban használt mód-

szertan alapján (Fehér-Kóródi 2008); (Aubert 2007).  

Az elemzésben az előzőekben kiemelt turisztikai/ szállodai mutatók mellett felhasználtam a 

teljes időszakra (2007- 2016) a kistérségek elérhető társadalmi-gazdasági fejlettségét tükröző 

mutatószámokat is, melyek közül a legfontosabbak a következők voltak: 

 Álláskeresők száma; 

 Munkavállalási korú népesség; 

 Kistérségi szintű összes Személyi Jövedelemadó befizetés; 

 Személyi Jövedelemadó fizetők száma; 

 Kistérségi lakásállomány; 

 Háziorvosok száma; 

 Nyugdíjasok száma; 

 Általános iskolások, szakiskolások, gimnazisták száma;  
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 Felsőfokú képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatói létszám; 

 Ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma; 

 Működő vállalkozások száma a mezőgazdaságban, iparban, szolgáltatásban; 

 Gépkocsik száma; 

A szállodai mutatókhoz hasonlóan, ezek a mutatószámok abszolút értékben kerültek publiká-

lásra, így a kistérségek méretbeli torzító hatását itt is célszerű volt relatív mutatószámokká ala-

kítással kiküszöbölni. Itt is a lakónépesség arányában számítottam ki a relatív mutatókat. Egyes 

esetekben egy főre, más esetben 1000 főre vetített mutatószámokat képeztem, attól függően, 

hogy mely arányszám értelmezhető kényelmesebben. Példaként említendő meg, hogy a szemé-

lyi jövedelemadót fizetők lakónépességen belüli arányát, illetve az ezer főre jutó lakásállomány 

mértékét számoltam ki, összhangban a szakirodalomban alkalmazott ésszerű vetítési alapokkal. 

Elemzési módszerek: 

Korrelációs együttható 

Pearson-féle korrelációs együttható a legalább intervallum mérési szintű változóknál 

Spearmen-féle rangkorrelációs együttható az ordinális mérési szintű változókon 

Faktorelemzés (főkomponens elemzés (PCA) módszerével) 

Klaszterelemzés (hierarchikus klaszterezéssel, Ward módszerrel, euklideszi távolsá-

gokkal) 

Egyszempontos varianciaanalízis 

 

9.4.3 A szállodaipar területi átrendeződésének vizsgálata 
 

A H3 hipotézis:  

     Magyarországon kistérségi / járási területi szinten a vizsgált időszak (2007-2016) alatt, nem 

történt jelentős átrendeződés szállodaipari tekintetben. A szállodafejlesztések nem változtatták 

meg alapvetően a szállodaipar területi koncentrációját, és a térségek egymáshoz viszonyított 

sorrendjét.  

     A hipotézis kapcsán elsőként holisztikusan megvizsgáltam kistérségi bontásban, hogy a 

szállodai kapacitások relatív mutatói mennyire mozogtak együtt a vizsgált időszakban (2007-

2016). Az elemzéshez a kistérségi adatbázisban kettős stratégiát alkalmaztam. Megvizsgáltam 

a relatív (1000 fős lakónépességre) vetített szállodai egységek számának „együttmozgását” a 

tíz éves periódusra. A vizsgálathoz Pearson-féle korrelációs együtthatót számítottam ki. Az 

elemzés alapján levonható az a következtetés, hogy ha minden kistérséget vizsgálunk, akkor a 

relatív szállodai ellátottságban 10 év alatt nem történt jelentős átrendeződés a kistérségek kö-

zött. Természetszerűen valamelyest voltak változások, de a magas szállodai kapacitásokkal ren-

delkező kistérségek döntően megtartották pozícióikat.  
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     Az elemzés második lépésében megvizsgáltam, hogy a kistérségek relatív szállodai kapaci-

tás rangsorában milyen mozgások történtek. Ehhez Spearman-féle rangkorrelációs együttható-

kat számítottam ki a 2007-2016-os évre a kistérségek relatív szállodai kapacitás mutatóira  

A rangkorrelációs értékek évről évre némileg alacsonyabbak, mint a Pearson-féle korrelációs 

értékek. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a relatív mutatók értékében nem történtek 

ugyan drasztikus mozgások, azaz a kiugró turisztikai desztinációk nem vesztették el tíz év alatt 

pozícióikat, és nem is születtek új kiugró csomópontok, de azért történt néhány helycsere az 

elemzésbe vont mutatók alapján összeállított sorrendek tekintetében – jellemzően a középme-

zőnyben ahol a relatív mutatók kevésbé tértek el egymástól- ezáltal vannak egymáshoz képest 

feljövő és lecsúszó kistérségek. Az elemzésben megvizsgáltam, hogy a turizmus szempontjából 

legfontosabb 30 kistérségen belül, milyen átrendeződések voltak, amelyről az első 20 található 

a 31. táblázatban. 

 

31. táblázat: Kistérségi területi szintű relatív (ezer lakosra vetített) szállodaszám  

(2008-2016) 
Kistérség 
 
  

Szálloda- 
szám  
2008 

Szálloda- 
szám  
2012 

Szálloda- 
szám  
2016 

Sorrend 
2008 

 

Sorrend 
2012 

 

Sorrend 
2016 

 

Változás 
2008-
2016 

Hévízi 1,8327 2,0317 2,0139 1 2 1 0 

Balatonföldvári 1,8274 2,0331 1,5867 2 1 2 0 

Balatonfüredi 1,1963 1,137 1,2017 3 4 4 1 

Siófoki 1,0257 1,2075 1,3477 4 3 3 -1 

Zalakarosi 0,9937 1,098 0,9826 5 5 6 1 

Csepregi (Bük) 0,9344 1,0303 0,9337 6 6 7 1 

Hajdúszoboszlói 0,8926 0,8661 1,0869 7 7 5 -2 

Balatonalmádi17 0,5835 0,7652 0,4161 8 8 13 5 

Fonyódi 0,5547 0,3933 0,7888 9 13 8 -1 

Keszthelyi 0,5469 0,4568 0,33 10 9 17 7 

Gárdonyi 0,3863 0,3669 0,409 11 15 14 3 

Tokaji 0,3604 0,3703 0,7155 12 14 9 -3 

Sárvári 0,3542 0,4513 0,4508 13 10 12 -1 

Siklósi 0,349 0,4385 0,5436 14 11 10 -4 

Mosonmagyaróvári 0,2846 0,2805 0,2215 15 17 24 9 

Egri 0,2714 0,2721 0,3915 16 18 15 -1 

Komáromi 0,2444 0,2231 0,2306 17 21 23 6 

Zalaszentgróti 0,2211 0,2901 0,2431 18 16 21 3 

Sátoraljaújhelyi 0,2143 0,2271 0,1953 19 20 27 8 

Szentgotthárdi 0,2015 0,4134 0,4817 20 12 11 -9 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás 

                                                 
17 A Balatonalmádi kistérségben jelentek meg Balatonvilágos adatai 2008-2012 között, de a település 2013-as 

megyeváltása miatt, ettől az évtől már a Siófoki adatoknál találhatók (KSH) 
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Az 34. ábra grafikusan mutat néhány kiemelt kistérséget a relatív szállodai ellátottság tekinte-

tében. A vonal feletti kistérségek nyertek, míg a vonal alattiak veszítettek a relatív szálloda 

ellátottságukból. Egyúttal kirajzolódnak a kiugró turisztikai mutatókkal rendelkező kistérségek. 

 

 

34. ábra: Néhány kiemelt kistérség a relatív szállodai ellátottság tekintetében 

(szállodai egységek száma) 

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

     A szállodaszám és annak változása önmagában elsősorban a befektetői hajlandóságra, a te-

lephelyválasztás kistérségi összefüggéseire, tendenciáira utal. Megfigyelhető, hogy általában a 

turisztikai szempontból jelentős és sikeres térségekben építenek új szállodákat, a budapesti eset-

tanulmányban bemutatott belső kerületekhez hasonlóan. Még a jelentős turisztikai vonzerővel 

rendelkező desztinációk között is előfordul stagnálás, átmeneti szálloda szám csökkenés, ami 

általában csak néhány szálloda kiesését jelenti. Az okok sokfélék voltak az elmúlt tíz évben, 

például hitel visszafizetési nehézségek, tulajdonosváltás miatti ideiglenes, technikai avulás és 

felújítás miatti hosszabb idejű bezárás, de más kategóriába történő átsorolás is csökkentette a 

működő szállodák számát egyes térségekben.   
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A relativizált mutatók mellett az abszolút sorrendet is mindenképpen érdemes megnézni és ele-

mezni, mert a magas lakosságszám egy viszonylag kis területegység (kistérség/járás) esetén a 

sorrendet és a mutatókat is jelentősen átrendezheti. A legfeltűnőbb, kiugró eset a fővároshoz 

kötődik, amely szinte minden szempontból a magyar turizmus és szállodaipar kiemelt jelentő-

ségű helyszíne, de az eltérő nagyságok miatti összehasonlíthatóság végett, az 1000 főre vetített 

mutatóknál ez már nem szokott minden tekintetben érvényesülni.  

 

32. táblázat: Szállodák (egységek) száma és változása a kistérségekben 

az abszolút sorrend18 alapján (2008-2016) 
Kistérség 
 
  
 
 
 
 

Szállodák 
száma 

 (egységek) 
2008 

 
 
 

 Szállodák 
száma 

(egységek) 
2012 

 
 
 

Szállodák 
száma 

(egységek) 
2016 

 
 
 

Szállodák számá-
nak változása 

2008-2016  
között 

Bázisindex  
% 
 

A legnagyobb 
arányú szál-

lodaszám 
változás 
sorrendje 

 
 

1. Budapest 145 184 197 135,8 8. 

2. Siófoki 39 46 54 138,4 (7.) 

3. Hajdúszoboszlói 30 30 37 123,3 11. 

4. Győri 29 32 37 127,5 10. 

5. Balatonfüredi 27 26 27 100,0 - 

6. Hévízi 23 26 27 117,3 13. 

7. Egri 23 24 32 139,1 6. 

8. Balatonföldvári 21 17 18 85,7 - 

9. Mosonmagyaróvári 21 19 17 80,9 - 

10. Keszthelyi 19 18 11 57,9 - 

11. Kecskeméti 18 21 23 127,7 9. 

12. Balatonalmádi 16 18 11 112,5 (14.) 

13. Nyíregyházai 15 14 20 133,3 8. 

14. Sopron-Fertődi 14 17 15 107,1 14. 

15. Szegedi 14 17 21 150,0 4. 

16. Pécsi 14 22 25 178,5 2. 

17. Zalakarosi 13 13 12 92,3 - 

18. Debreceni 13 16 20 153,8 3. 

19. Sárvári 13 17 16 123,0 12. 

20. Fonyódi 13 10 18 138,4 7. 

…Miskolci 13 21 24 184,6 1. 

…Siklósi 13 15 19 146,1 5. 

…Csepregi (Bük) 10 11 10 100 - 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

                                                 
18 A 2008-as kiinduló év adatai alapján sorba rendezve 
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     Országos viszonylatban Budapest 2012-ig még egy kistérségnek számított, 2013-tól minden 

kerület egy-egy járási szintű területegység lett (KSH). A 2016-os értékeknél a teljes Budapest 

adatai kerültek bele az elemzésbe, a korábbi évekkel való összehasonlíthatóság miatt.  

Budapest első helye az abszolút sorrend listán nem kérdéses, 52 új szálloda nyitott meg a fővá-

rosban a vizsgált időszak alatt, amely az országos szállodai egységek növekedésének (215 szál-

loda) csaknem a negyede (KSH 2008-2016). A vidéki szállodaegységek számának százalékos 

növekedését illetően is csak néhány térség tudta megelőzni, viszont jóval alacsonyabb bázisról 

kiindulva. Kiemelkedő szállodaszám növekedést tudtak elérni a Miskolci, a Debreceni, a Pécsi, 

a Szegedi, a Siklósi, az Egri, a Fonyódi térségekben, de a teljességhez hozzátartozik, hogy a 

bővülés az első kettő kivételével, mindenhol tíznél kevesebb számú új szállodai egységet jelen-

tett (32. táblázat). A szállodai egységek számának változásához képest a szállodai férőhelyek 

változása már árnyaltabb képet fest egy-egy kistérség szállodaipari fejlődésével kapcsolatban 

(33. és 34. táblázatok). Az előző elemzéshez hasonlóan itt is elvégeztem a Pearson-féle korre-

lációs együtthatók és a Spearman-féle rangkorrelációs együtthatók kiszámítását, és az előző 

pontnál leírtakkal egybevágó eredményt kaptam.  

33. táblázat: Kistérségi területi szintű relatív (ezer lakosra vetített) szállodai férőhely szám 

Kistérség 
  
 

Férőhely- 
szám 
2008 

Férőhely-
szám 
2012 

Férőhely- 
szám 
2016 

Sorrend 
2008 

 

Sorrend 
2012 

 

Sorrend 
2016 

 

Változás 
2008-
2016 

Hévízi  494,741 527,9781 538,0771 1 1 1 0 

Balatonföldvári 241,9944 204,7059 219,4993 2 6 5 3 

Balatonfüredi 234,4262 232,2185 267,5806 3 4 3 0 

Csepregi (Bük) 234,0684 327,7271 317,8338 4 2 2 -2 

Siófoki 183,1738 207,6181 218,3842 5 5 6 1 

Zalakarosi 180,7828 233,2119 247,7891 6 3 4 -2 

Hajdúszoboszlói 123,1813 120,9169 153,8936 7 7 7 0 

Balatonalmádi 75,8206 89,3205 40,3208 8 8 17 9 

Fonyódi 74,9765 51,1941 90,7537 9 12 8 -1 

Sárvári 47,4296 58,8169 60,5156 10 10 9 -1 

Keszthelyi 42,1943 60,2452 56,1056 11 9 11 0 

Gárdonyi 35,0023 55,2238 59,2646 12 11 10 -2 

Siklósi 32,7812 44,5909 55,9371 13 13 12 -1 

Gyulai 30,1822 33,3341 38,2135 14 17 19 5 

Tapolcai 29,0786 19,0262 24,2818 15 27 24 9 

Zalaszentgróti 26,1485 22,3014 38,8379 16 22 18 2 

Tokaji 24,7928 34,2225 44,8366 17 15 15 -2 

Egri 24,6461 34,0365 47,2317 18 16 14 -4 

Sopron-Fertődi 21,9053 27,5593 25,1746 19 20 21 2 

Budapest 20,1863 24,148 24,6944 20 21 23 3 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás 
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     A szállodaiparban a kapacitásokkal kapcsolatos mutatóknál a szobakapacitás és a férőhely 

kapacitás (kiadható ágyak száma) is elemezhető, a nagyobb pontosság és a különbségek mar-

kánsabb kihangsúlyozása érdekében az utóbbi vizsgálata volt célszerű. Magyarországon a sta-

tisztikai értelemben vett átlagos szálloda 57 szobás és 138 férőhelyes volt 2016-ban, egy szo-

bára 2,4 ágy jutott, a pótágyakkal együtt. Ezek az értékek évről évre kicsit módosultak (56 és 

58 közötti átlagos szobaszám, 132 és 139 közötti átlagos férőhely kapacitás), de lényegesen 

nem változtak meg tíz év alatt a fejlesztések következtében (KSH 2007-2016). 

34. táblázat: A kistérségek szállodai kapacitásának (férőhely) változásai 

az abszolút sorrend19 alapján (2008-2016) 
Kistérség  
 
 
 
 

Férőhely- 
szám 
2008 

 
 

Férőhely-
szám 
2012 

 
 

Férőhely- 
szám 

201620 
 
 

A férőhelyszám 
változás aránya 

2008-2016 között 
Bázisindex 

 % 

A legnagyobb 
arányú férő-

helyszám 
változás 
sorrendje 

1. Budapest 34363 41914 43282 125,9 12. 

2. Siófoki 6965 8116 8750 125,6 13. 

3. Hévízi 6209 6954 7214 116,2 18. 

4. Balatonfüredi 5291 5263 6012 113,6 19. 

5. Hajdúszoboszlói 4140 4146 5239 126,5 11. 

6. Balatonföldvári 2781 2349 2490 89,5 - 

7. Csepregi (Bük) 2505 3488 3404 135,9 7. 

8. Zalakarosi 2365 2945 3026 127,9 9. 

9. Sopron-Fertődi 2109 2744 2592 122,9 15. 

10. Egri 2089 2822 3861 184,8 2. 

11. Balatonalmádi21 2079 2428 1066 116,822 17. 

12. Győri 1994 2294 2749 137,8 6. 

13. Debreceni 1928 3067 4430 229,7 1. 

14. Fonyódi 1757 1209 2071 117,8 16. 

15. Sárvári 1741 2101 2148 123,3 14. 

16. Szegedi 1718 1997 2334 135,8 8. 

17. Keszthelyi 1466 2049 1870 127,5 10. 

18. Miskolci 1451 2281 2140 147,4 5. 

19. Kecskeméti 1415 1793 2229 157,5 4. 

…Siklósi 1221 1610 1955 160,1 3. 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés  

 

Abszolút mértékben a legnagyobb arányú férőhelyszám bővülés a Debreceni, az Egri, a Siklósi 

a Kecskeméti, a Miskolci, a Győri és a Csepregi kistérségekben volt, több mint egyharmados 

kapacitás növekedéssel.   

                                                 
19 A 2008-as kiinduló év adatai alapján sorba rendezve 
20 A 2016-os turisztikai jellegű adatok kistérségi területi szinten is elérhetők voltak (KSH) 
21 A Balatonalmádi kistérségben jelentek meg Balatonvilágos adatai 2008-2012 között, de a település 2013-as 

megyeváltása miatt, ettől az évtől már a Siófoki adatoknál találhatók (KSH) 
22 A Balatonalmádi kistérség adatainak változásai 2008-2012-ig szerepelnek a táblázatban  
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A 35. ábrán néhány kiemelt fontosságú, a 36. ábrán a kevésbé kiemelkedő, de még mindig az 

élvonalba tartózó kistérségek pozíciója látható.  

35. ábra: Néhány kiemelt kistérség relatív szállodai férőhely változása (2008-2016) 

 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

36. ábra: Néhány kevésbé kiemelkedő kistérség relatív szállodai férőhely változása  

(2008-2016) 

 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
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     Érdemes megvizsgálni a hipotézist nemcsak a szállodai kapacitások, hanem a kistérségbe 

érkező vendégek száma illetve az eltöltött vendégéjszakák alapján. 

A kistérségekbe érkező vendégek számát megfigyelve hasonló kép rajzolódik ki, mint a szállo-

dai input kapacitási oldal vizsgálata során: az egyes években a Pearson-féle korreláció igen 

szoros együttmozgást mért, a kistérségbe látogató vendégek számában, míg a Spearman-féle 

rangkorreláció értéke valamelyest elmarad ettől. A vendégek száma arányaiban nem tolódott el 

az egyes kistérségek között, vagyis a centrumtérségek megmaradtak, de a „sűrűbb rangsorban”, 

azaz olyan kistérségek esetén, ahol a relatív mutatók közel esetek egymáshoz, történtek hely-

cserék. Ezeket a helycseréket mutatja a 35. és 36. táblázat.  

 

35. táblázat: A szállodai vendégek relatív (ezer vetített) sorrendje (2008-2016) 
Kistérség 
 
 
 

Vendégek 
száma 
2008 

 

Vendégek 
száma 
2012 

 

Vendégek 
száma 
2016 

 

Sor-
rend 
2008 

 

Sor-
rend 
2012 

 

Sor-
rend 
2016 

 

Változás 
2008-
2016 

 

Hévízi 17941,5936 18327,5378 21426,0461 1 1 1 0 

Csepregi 10743,2256 12936,2022 15311,6713 2 2 2 0 

Zalakarosi 8458,4926 9203,2784 11226,2529 3 3 3 0 

Balatonfüredi 6601,9052 5743,8228 8408,5366 4 4 4 0 

Siófoki 5114,1121 5106,3928 7146,4796 5 5 5 0 

Balatonföldvári 5084,6676 4677,4728 6542,3131 6 6 7 1 

Hajdúszoboszlói 4856,6158 4582,0404 7003,7012 7 7 6 -1 

Sárvári 2894,0801 4343,7194 4201,8031 8 8 8 0 

Balatonalmádi 2485,8862 2048,1919 1699,4478 9 11 24 15 

Egri 1526,5101 2063,8275 3556,0027 10 10 9 -1 

Budapest 1411,0041 1689,4172 2125,1238 11 15 14 3 

Sopron-Fertődi 1409,699 1410,3468 1328,1922 12 18 28 16 

Keszthelyi 1255,6988 1347,8286 1926,7627 13 21 19 6 

Gyulai 1206,5714 1424,0602 2104,7408 14 16 15 1 

Zirci 1176,1858 805,5112 822,5731 15 29 36 21 

Siklósi 1122,2112 1418,0469 2344,6352 16 17 13 -3 

Mosonmagyaróvári 1111,3174 1262,8052 1738,3679 17 23 21 4 

Tapolcai 1075,2902 1122,8055 1694,3743 18 25 25 7 

Zalaszentgróti 1069,4897 834,2577 1996,961 19 28 18 -1 

Szentendrei 1041,1613 1169,2872 1590,6218 20 24 26 6 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  

 

 

A szállodai vendégek és vendégéjszakák száma bár a konkrét szállodákhoz kapcsolódik, de  

ennek mértéke és összefüggésrendszere már túlnő a szállodaiparon és az egész szálláshely szek-

toron. Egy turisztikai desztináció vonzerői, infrastrukturális adottságai, megközelíthetősége, a 
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helyi TDM szervezetek és önkormányzatok marketing munkája, és számos más tényező befo-

lyásolja, hogy a térség mennyire lesz népszerű a külföldi és belföldi turisták körében. Végső 

soron ennek a komplex rendszernek a fontos mutatói a vendégek és a vendégéjszakák száma, a 

turisták által az adott desztinációban turisztikai szolgáltatásokra elköltött pénz mennyisége, 

akár szállodában, akár más jellegű szolgáltatónál. 

A relatív sorrendet (35. táblázat) és az abszolút sorrendet bemutató (36. táblázat) között nincs 

nagy különbség, mert mindegyiken nagyjából ugyanazok a térségek szerepelnek, ahová sok 

vendég érkezik, a lakosságszámra vetített arány csak módosít néhány pozíciót a listán.     

36. táblázat: A szállodai vendégek számának abszolút sorrendje (2008-2016)  
Kistérség 
 
 
 
 
 
 

Vendégek 
száma 
2008 

 
 
 
 

Vendégek 
száma 
2012 

 
 
 
 

Vendégek 
száma 
2016 

 
 
 
 

A vendégek szá-
mának 

változása 
2008-2016 

között 
Bázisindex 

%  

A legnagyobb 
arányú vendég-

szám 
változás 
sorrendje 

 
 

1. Budapest 2401948 2932340 3724713 155,1 10. 

2. Hévízi 225167 241392 287259 127,5 16. 

3. Siófoki 194459 199614 286338 147,2 11. 

4. Hajdúszoboszlói 163226 157109 238427 146,1 12. 

5. Balatonfüredi 149005 130178 188923 126,7 18. 

6. Sopron-Fertődi 135723 140424 136752 100,7 21. 

7. Egri 129387 171114 290689 224,6 3. 

8. Csepregi (Bük) 114974 137680 163988 142,6 13. 

9. Zalakarosi 110654 116219 137095 123,8 19. 

10. Sárvári 106233 155162 149143 140,4 14. 

11. Debreceni 105295 82700 121086 115,0 20. 

12. Győri 93760 126435 150668 160,6 9. 

13. Szegedi 82918 91121 151163 182,3 5. 

14. Mosonmagyaróvári 82003 94598 133418 162,6 7. 

15. Szentendrei 79400 90877 127614 160,7 8. 

16. Balatonalmádi 68163 55676 44930 81,6 - 

17. Pécsi 65843 75080 88289 134,1 15. 

18. Miskolci 58504 82708 132476 226,4 1. 

19. Balatonföldvári 58433 53674 74216 127,0 17. 

20. Budaörsi 58069 84887 103305 177,9 6. 

…Gyöngyösi 49290 77872 111167 225,5 2. 

…Kecskeméti 54229 64419 108190 199,5 4. 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
 

Budapest természetesen itt is az abszolút első, de relatív értelemben is még előkelő helyen van, 

megelőzve sok turisztikai szempontból fontos kistérséget, desztinációt. Ha külön vizsgálnánk a 

külföldi vendégek és vendégéjszakák számát és arányát, akkor a főváros fölénye még erőtelje-

sebb lenne.  Kiemelkedő a Miskolci, az Egri, a Gyöngyösi kistérségek hatalmas fejlődése a 
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vendégek és vendégéjszakák száma alapján. Ez a három kistérség tudta a szállodai vendégéj-

szakáit megduplázni mintegy tíz év alatt az országban. Beérni látszanak az utóbbi évek Észak-

magyarországi turizmusfejlesztéseinek eredményei, ami a belföldi turizmus jelentős részará-

nyának, és a térség egyre színvonalasabb szállodáinak is köszönhető.  

 

 

37. táblázat:  

A kistérségekben eltöltött szállodai vendégéjszakák relatív (ezer lakosra vetített) sorrendje 

(2008-2016) 
Kistérség 
 
  
 

Vendég- 
éjszakák 
száma 
2008 

Vendég- 
éjszakák 
száma 
2012 

Vendég- 
éjszakák 
száma 
2016 

Sorrend 
2008 

 
 

Sorrend 
2012 

 
 

Sorrend 
2016 

 
 

Változás 
2008-
2016 

 

Hévízi 81196,0956 85054,21 96443,798 1 1 1 0 

Csepregi (Bük) 40537,9368 51624,542 58472,8291 2 2 2 0 

Zalakarosi 27422,6418 30072,6956 37338,0282 3 3 3 0 

Balatonfüredi 20249,2689 17036,3572 24000 4 4 4 0 

Hajdúszoboszlói 18837,484 16625,35 22413,9471 5 5 5 0 

Balatonföldvári 15762,2694 12032,9412 16640,074 6 7 7 1 

Siófoki 13382,5479 13659,9729 17816,0581 7 6 6 -1 

Sárvári 7454,1096 11037,065 12068,0659 8 8 8 0 

Balatonalmádi 5324,9453 5540,0434 3825,2894 9 9 23 14 

Gyulai 4450,2882 4340,5806 6293,4405 10 13 11 1 

Siklósi 4416,4362 4152,3569 6363,6624 11 15 10 -1 

Keszthelyi 4237,192 4683,72 5747,0747 12 12 13 1 

Fonyódi 3589,8694 1617,2934 4981,9018 13 33 17 4 

Sopron-Fertődi 3457,3734 3400,3736 3243,4514 14 20 27 13 

Egri 3339,8773 4805,3696 8214,9585 15 11 9 -6 

Budapest 3317,1985 4015,2756 4786,9058 16 18 18 2 

Tapolcai 2943,6094 3021,9666 4321,523 17 22 20 3 

Zalaszentgróti 2522,9698 2174,9664 5467,5743 18 27 16 -2 

Szentendrei 1978,39 2544,1071 3378,9652 19 23 25 6 

Mosonmagyaróvári 1943,6095 2341,3784 2752,114 20 26 30 10 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  
 

A vendégéjszakák alapján a relatív (37. táblázat) és az abszolút (38. táblázat) listákon is előkelő 

helyen találhatók az egészségturizmus kiemelkedő jelentőségű magyarországi helyszínei, a Hé-

vízi, a Bükfürdőnek otthont adó Csepregi, a Zalakarosi, a Hajdúszoboszlói és a Sárvári kistér-

ségek. A magyarországi gyógyszállodák és a wellness szállodák jelentős része ezekben a térsé-

gekben üzemel. Az üdülőturizmus balatoni helyszínei közül néhány kiemelt fontosságú, a Sió-

foki, a Balatonfüredi, a Balatonföldvári, a Keszthelyi, és a Balatonalmádi kistérségek minden 

listán ott vannak a legjobbak között, sőt számukra még kedvezőbb lenne a kép, ha nem csak 

szállodákat vizsgálnánk, hanem minden kereskedelmi szálláshelyet. Nemzetközi példákat kö-
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vetve, a Balatonnál is cél lehet a még nagyobb kapacitású és még jobb minőségű szállodai kí-

nálat kiépítése és továbbfejlesztése, amely várhatóan a magasabb költési hajlandóságú külföldi 

vendégeket is eredményesen oda tudná vonzani. A Győri kistérség alapvetőn a győri Audi gyár 

beruházásainak köszönhetően tudta jelentősen növelni a vendégéjszakák számát, a Sopron-Fer-

tődi kistérség eredményei, stagnáló helyzete már régóta foglalkoztatja a helyi turisztikai szak-

embereket. Több soproni szálloda ideiglenes, vagy véglegesnek tűnő bezárása nagymértékben 

hozzájárult a helyzet kialakulásához.    

38. táblázat: 

A kistérségekben eltöltött szállodai vendégéjszakák abszolút sorrendje23  

(2008-2016) 
Kistérség 
  
 
 
 
 
 
 

Vendég- 
éjszakák 
száma 
2008 

 
 
 
 

Vendég- 
éjszakák 
száma 
2012 

 
 
 
 

Vendég- 
éjszakák 
száma 
2016 

 
 
 
 

A vendégéjsza-
kák 

változásának 
aránya  

 2008-2016 kö-
zött 

Bázisindex  
% 

A legnagyobb 
arányú változás 

sorrendje 
 
 
 
 
 

1. Budapest 5646857 6969358 8390029 148,5 8. 

2. Hévízi 1019011 1120249 1293022 126,8 16. 

3. Hajdúszoboszlói 633109 570050 763038 120,5 17. 

4. Siófoki 508858 533982 713836 140,2 11. 

5. Balatonfüredi 457026 386112 539232 117,9 18. 

6. Csepregi (Bük) 433837 549440 626244 144,3 10. 

7. Zalakarosi 358743 379758 455972 127,1 15. 

8. Sopron-Fertődi 332869 338565 333949 100,3 22. 

9. Debreceni 288800 213438 291809 101,0 21. 

10. Egri 283088 398418 671540 237,2 1. 

11. Sárvári 273618 394255 428356 156,5 7. 

12. Gyulai 193009 180477 249837 129,4 14. 

13. Balatonföldvári 181140 138078 188765 104,2 19. 

14. Győri 173273 308161 307996 177,7 6. 

15. Siklósi 164499 149925 222410 135,2 12. 

16. Szegedi 160661 184170 316088 196,7 4. 

17. Szentendrei 150874 197728 271091 179,6 5. 

18. Keszthelyi 147217 159298 191550 130,1 13. 

19. Balatonalmádi24 146010 150595 101133 103,125 20. 

20.Mosonmagyaróvári 143417 175395 211222 147,2 9. 

…Miskolci 124958 176189 276992 221,6 2. 

…Gyöngyösi 113223 185343 233910 206,5 3. 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

                                                 
23 A 2008-as adatokat tartalmazó oszlop szerint sorba rendezve 
24 A Balatonalmádi kistérségben jelentek meg a Balatonvilágos adatai 2008-2012 között, de a település 2013-as 

megyeváltása miatt, ettől az évtől már a Siófoki adatoknál találhatók (KSH) 
25 A Balatonalmádi kistérség adatainak változásai 2008-2012-ig szerepelnek a táblázatban 
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A 37. ábra a 35-36. táblázatok, a 38. ábra pedig a 37-38. táblázatok eredményeit mutatják szem-

léletesen, a vonal felettiek javították korábbi pozícióikat. Néhány olyan kistérség is látható az 

ábrán, amely ugyan nem került bele a legjobb húsz közé, de fejlődésük így is figyelemre méltó.  

37. ábra: Kistérségi területi szintű relatív szállodai vendégszám változás (2008-2016)

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

38. ábra: Kistérségi területi szintű relatív szállodai vendégéjszaka szám változás (2008-2016) 

 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
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     Megvizsgáltam a szálláshelyi statisztikákon belül kistérségi bontásban a relatív bruttó szál-

lásdíj bevételt, a relatív szállodai vendéglátás bevételének alakulását, illetve az egyéb bevéte-

leket 1000 fős lakónépességre vetítve. Ezen mutatók esetében is Pearson-féle korrelációt, rang-

korrelációt számítottam az egyes évekre, míg a finomabb elemzés céljából elkészítettem a TOP 

20 rangsort mindegyik mutató esetében, kiegészítve a „nyertesek-vesztesek ábrával”, melyen a 

bázisév és a záró év relatív mutatóit jelenítettem meg kistérségenként, a kiugró kistérségeket 

kiemeltem a korábbiak szerint. 

A Pearson-féle korrelációs együttható minden évben 0,94 feletti, a Sperman-féle rangkorrelá-

ciós együttható 0,8 feletti értékekkel rendre elmarad ettől. Mindezek fényében a bruttó szállás-

díj tükrözi a kapacitás és a vendégszámokban megjelenő tendenciákat, a vizsgált években nem 

volt drasztikus átrendeződés a kistérségek szállodai szállásdíj termelő képességében, de a sű-

rűbb mezőnyben azért akadtak komolyabb előretörések (39. és 40. táblázat). 

39. táblázat:  

 

A szállodai szállásdíj bevételek (Ft) relatív (ezer lakosra jutó) sorrendje26 (2008-2016)  
Kistérség 
 
 

Szállásdíj bevé-
tel 

2008 

Szállásdíj be-
vétel 
2012 

Szállásdíj be-
vétel 
2016 

Sorrend 
2008 

 

Sorrend 
2012 

 

Sorrend 
2016 

 

Vált. 
2008-
2016 

Hévízi 503971,6335 615372,8646 745122,6225 1 1 1 0 

Csepregi (Bük)  231520,7438 257206,4268 344942,9505 2 2 2 0 

Zalakarosi 157085,1552 147660,1996 220935,1458 3 3 4 1 

Balatonfüredi 128750,8197 134442,8168 227797,4898 4 4 3 -1 

Hajdúszoboszlói 88551,7867 82748,3668 131422,2013 5 7 7 2 

Siófoki 81293,2359 83983,3466 153589,9618 6 6 5 -1 

Balatonföldvári 72207,1006 61871,5468 116743,9175 7 8 8 1 

Sárvári 61361,348 106981,9434 133091,7876 8 5 6 -2 

Budapest 39497,3104 40618,7171 64160,8503 9 9 10 1 

Balatonalmádi 32933,151 25916,5287 21986,4967 10 12 26 16 

Egri 25827,5956 37515,5769 82380,8015 11 11 9 -2 

Zalaszentgróti 21601,968 16116,1772 37492,1291 12 24 16 4 

Tapolcai 21199,7925 20177,0014 32979,8954 13 19 19 6 

Siklósi 20195,0761 22580,7068 41846,7811 14 17 13 -1 

Keszthelyi 19372,9565 24459,4102 44949,925 15 15 12 -3 

Szentendrei 19346,7565 18604,9022 31192,2123 16 21 20 4 

Sopron-Fertődi 18925,9332 17579,0975 20160,6822 17 22 27 10 

Gyulai 17846,2301 21913,8507 38598,4181 19 18 15 -4 

Fonyódi 14642,4426 9242,3357 36652,4102 20 31 17 -3 

Mosonmagyaróvári 14036,1707 18844,2552 23899,3733 21 20 25 4 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás 

 

 

                                                 
26 A 2008-as adatokat tartalmazó oszlop szerint sorba rendezve 
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40. táblázat: A szállodai szállásdíj bevételek abszolút sorrendje27 (2008-2016) 

Kistérség 
 
 
 
 
 
 

Szállásdíj bevé-
tel 

2008 
(ezer Ft) 

 
 
 
 

Szállásdíj be-
vétel 
2012 

(ezer Ft) 
 
 
 
 

Szállásdíj be-
vétel 
2016 

(ezer Ft) 
 
 
 
 

Szállásdíj bevé-
tel 

változás 
 2008-2016 kö-

zött 
Bázisindex 

 % 
 

A legnagyobb 
arányú változás 

sorrendje 
 
 
 
 
 

1. Budapest 67236153 70502354 112454979 167,2 15. 

2. Hévízi 6324844 8105076 9989859 157,9 17. 

3. Siófoki 3091094 3282993 6153889 199,1 11. 

4. Hajdúszoboszlói 2976137 2837276 4474006 150,3 18. 

5. Balatonfüredi 2905906 3047012 5118154 176,1 13. 

6. Csepregi (Bük) 2477735 2737448 3694339 149,1 19. 

7. Sárvári 2252391 3821502 4724093 209,7 8. 

8. Egri 2189147 3110454 6734301 307,6 1. 

9. Zalakarosi 2054988 1864653 2698060 131,2 22. 

10. Sopron-Fertődi 1822151 1750298 2075764 113,9 23. 

11. Debreceni 1749259 1544569 2415530 138,1 20. 

12. Szentendrei 1475403 1445973 2502520 169,6 14. 

13. Győri 1254622 2202072 2771191 220,8 6. 

14. Szegedi 1184496 1538223 2554755 215,6 7. 

15. Miskolci 1119180 1374613 2656957 237,4 4. 

16. Mosonmagyaróvári 1035715 1411642 1834253 177,1 12. 

17. Pécsi 954983 1053424 1293459 135,4 21. 

18. Balatonalmádi28 903027 704489 581279 78,029 24. 

19. Balatonföldvári 829804 709976 1324343 159,6 16. 

20. Gyöngyösi 792284 1276984 1935002 244,2 3. 

…Gyulai 773991 1045796 1614018 208,5 9. 

…Tapolcai 756027 911156 1532280 202,6 10. 

…Kecskeméti 671622 1355174 1876627 279,4 2. 

…Budaörsi 684767 1047964 1620349 236,6 5. 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 
Az Egri kistérség szállodái a háromszorosára tudták növelni a szobaár bevételeiket, amely ki-

magasló teljesítmény. A bő húszas listán (40. táblázat) látható, hogy még további kilenc kistér-

ség is megduplázta a szállodai szobaár bevételét, mintegy tíz év alatt, ami a Siófoki kistérségnek 

is majdnem sikerült. A Kecskeméti kistérség a Mercedes gyár fejlesztéseinek hatásai miatt lett 

ilyen eredményes, a győri példához hasonlóan.   

 

                                                 
27 A 2008-as adatokat tartalmazó oszlop szerint sorba rendezve 
28 A Balatonalmádi kistérségben jelentek meg Balatonvilágos adatai 2008-2012 között, de a település 2013-as 

megyeváltása miatt, ettől az évtől már a Siófoki adatoknál találhatók (KSH) 
29 A Balatonalmádi kistérség változásai 2008-2012-ig szerepelnek a táblázatban 
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A 39. ábrán szintén szerepelnek olyan kistérségek, amelyek a relatív mutatók tekintetében jól 

szerepeltek, és érdemes kiemelni őket, de az első 20-25 közé nem tudtak bekerülni egyik sor-

rend alapján sem. Bíztatóak például a Tokaji kistérség eredményei, ami példamutató lehet abból 

a szempontból is, hogy Magyarországon viszonylag kevés szálloda található világörökségi 

helyszíneken és annak közelében. Ki kellene, lehetne használni az ebben rejlő lehetőségeket, 

ahogyan külföldön, számtalan helyen komoly szállodai és egyéb bevételeket tudnak generálni 

az ilyen kiemelt jelentőségű vonzerővel rendelkező helyszíneken.   

 

39. ábra:  

Kistérségi területi szintű relatív szállodai bruttó szállásdíj bevétel változás (2008-2016)30 

 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Megjegyzés: a kiugró értékek lettek kiemelve 
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A vendéglátás díjának alakulása már komolyabb ingadozáson ment keresztül a vizsgált idő-

szakban (40. ábra). Mind a Pearson-féle korrelációs együttható, mind a Spearman-féle rangkor-

relációs eredmények azt mutatják, hogy az egyes évek között ez a bevételtípus kevésbé mozog 

együtt. Kiváltképp szembetűnő a 2011, 2012-es év adatsora, illetve a 2016-os év alacsonyabb 

0,6-es korrelációs együtthatói. Míg a kapacitás, a vendégéjszakák eloszlása nem igazán rende-

ződött át az egyes kistérségek között, a vendéglátás díjában már nagyobb mozgások figyelhe-

tőek meg. A Pearson-féle korrelációs együttható azért olyan alacsony, mert Hévíz és Csepreg 

megtartotta pozícióját, de az ezer főre vetített vendéglátási bevétel drasztikusan esett az időszak 

eleji szinthez viszonyítva. Az olyan kistérségekben ahol a gyógyszállodák, wellness szállodák 

és üdülőszállodák dominálnak, általában nagyobb részaránya van az összes szállodai bevételen 

belül a vendéglátás bevételeinek, mert a vendégek félpanziós, teljes panziós vagy néhány he-

lyen ”all inclusive” ellátást kapnak. A városi szállodák, a rendezvények és az étlapról történő 

éttermi értékesítés étel-ital forgalmával tudják ellensúlyozni a panziós étkezések hiányát. 

40. ábra:  

Kistérségi területi szintű relatív szállodai vendéglátás bevétel változás (2008 és 2016) 

 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

 

Az egyéb szállodai szolgáltatás 1000 fő lakónépességre vetített értéke stabilabb együttmozgást 

mutat, mint a vendéglátás díja. A rangkorrelációs értékeke valamivel elmaradnak a Pearson-

féle korrelációs értékektől, mely arra utal, hogy a szoros mezőnyben történtek helycserék az 
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egyes kistérségek között, azonban a kiugró értékkel rendelkező kistérségekben nem zajlott túl 

nagy változás a vizsgálati periódusban. Ha megvizsgáljuk a korrelációs mátrix elemeit, azt lát-

hatjuk, hogy ezek a helycserék közvetlenül a válság után zajlottak le (2009-2010), majd később 

már kevesebb előre/ hátrafele mozgás volt a rangsorban. 

Az egyéb szolgáltatások magasabb díjbevételei az előzőekhez hasonlóan szintén elsősorban a 

gyógyszállodákban és a wellness szállodákban jellemzőek, a 41. ábra mutat néhány kiemelt 

kistérséget ezek alapján.   

41. ábra: Kistérségi területi szintű relatív szállodai egyéb szolgáltatás bevétel változás 

(2008-2016) 

 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

 

 

     A foglaltság vagy a férőhely kihasználtság százalékos mutatója már sokat elárul egy adott 

térség szállodáinak értékesíthetőségéről, a szállodai piac telítettségéről, de további mutatókat 

kell még elemezni ahhoz, hogy teljesebb, átfogóbb képet kaphassunk.  

A férőhely kihasználtsági mutató a szállodai ágyak értékesítésének arányát mutatja, amely ár-

nyaltabb és statisztikai szempontból pontosabb képet ad, mint a szobafoglaltsági mutató, ezért 

került az elemzésbe a szobafoglaltsági vagy szoba kihasználtsági mutató helyett. Az olyan kis-

térségekben, településeken, ahol a szabadidős turizmus a jellemző, és családdal, párban veszik 
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igénybe a vendégek a szobákat, mindig kedvezőbb, mint ott, ahol az üzleti turizmus vendégei  

jellemzően egyedül tartózkodnak a kétágyas szobákban. Budapest a szabadidős szegmens ma-

gas részaránya miatt az élmezőnyben található ezen a listán is (41. táblázat).           

41. táblázat: A szállodai férőhely kihasználtság (%) abszolút sorrendje31 (2008-2016) 
Kistérség 
 
 
 
 
 
 

Férőhely ki-
használtság 

% 
2008 

 
 
 

Férőhely ki-
használtság 

% 
2012 

 
 
 

Férőhely ki-
használtság 

% 
2016 

 
 
 

Férőhely ki-
használtság 

változás 
 2008-2016  

között 
Bázisindex  

% 

A legnagyobb 
arányú változás 

sorrendje 
 
 
 
 

1. Csepregi (Bük) 48,3 43,7 49,8 103,1 11. 

2. Hajdúszoboszlói 46,9 36,8 40,6 86,5 15. 

3. Hévízi 46,2 44,1 49,2 106,5 10. 

4. Sárvári 45,4 51,8 53,8 118,5 6. 

5. Kunszentmártoni 44,7 41,6 50,8 113,6 9. 

6. Budapest 44,6 45,9 53,8 120,6 5. 

7. Sopron-Fertődi 43,7 34,5 34,1 78,0 16. 

8. Zalakarosi 43,4 37,7 42,3 97,4 13. 

9. Keszthelyi 41,4 25,1 33,4 80,6 16. 

10. Gyulai 40,4 35,9 47,2 116,8 8. 

11. Balatonfüredi 40,3 36,8 40,2 99,8 12. 

12. Zalaegerszegi32 39,7 Adatvédelem Adatvédelem - - 

13. Fonyódi 38,9 26,2 32,4 83,3 15. 

14. Ceglédi 38,8 63,4 56,3 145,1 1. 

15. Debreceni 38,2 25,8 33,2 86,9 14. 

16. Tapolcai 37,8 44,0 51,7 136,7 3. 

17. Nyírbátori 37,6 23,4 17,3 46,0 17. 

18. Egri 37,5 38,3 48,2 128,5 4. 

ORSZÁGOS ÁTLAG 37,3 36,0 42,1 112,8 - 

19. Karcagi 37,0 39,8 43,3 117,0 7. 

20. Kalocsai 36,5 27,5 50,0 136,9 2. 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

A pontosabb és teljesebb képhez a mutatószámok közül még az átlagárakat és REVPAR33 mu-

tatót célszerű elemezni, amely az egyik legfontosabb szállodai mutatószám, a szobaár bevétel 

és a kiadható szobák számának hányadosa. Kiszámítható az átlagár és a foglaltság %-os muta-

tójának szorzataként is, ezáltal egy mutatószámban jeleníthető meg a szálloda átlagára és a fog-

laltság %-os értéke, egy adott időszakra. A szállodák tulajdonosainak, vezetőinek és a befekte-

tőinek is az egyik legfontosabb információt tartalmazó mutatószám, mert utal a szállodák be-

vételtermelő képességére, de területi jellegű elemzésekben is használható ugyanilyen célú 

                                                 
31 A 2008-as adatokat tartalmazó oszlop szerint sorba rendezve 
32 Adatvédelmi okok miatt akkor nem jeleníthetők meg az egyes térségek adatai (KSH), ha háromnál kevesebb 

szálloda működik a területen   
33 REVPAR (Revenue per Available Room) mutató: egy kiadható szobára jutó szobaár bevétel  
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elemzésekhez. Budapest vezető szerepe itt nem meglepetés, itt találhatók az ország legjobb, 

legdrágább szállodai, amelyek szobáit, férőhelyeit magas árakon, nagyon jó foglaltsági mutatók 

mellett lehet értékesíteni (42. táblázat).  

42. táblázat: A szállodai REVPAR mutató abszolút sorrendje34 (2008-2016) TOP 20 

Kistérség 
 
 
 
 
 

REVPAR  
mutató 
2008 
(Ft) 

 
 
 
 

REVPAR  
mutató 
2012 
(Ft) 

 
 
 
 

REVPAR  
mutató 
2016 
(Ft) 

 
 
 
 

REVPAR  
mutató 

változás 
 2008-2016  

között 
Bázisindex  

% 
 

A legnagyobb 
arányú változás 

sorrendje 
 
 
 
 
 

1. Budapest 11344 10355 16058 141,5 11. 

2. Sárvári 8024 11369 13997 174,4 3. 

3. Zalaegerszegi 7656 Adatvédelem Adatvédelem - - 

4. Pápai 7564 7125 11561 152,8 6. 

ORSZÁGOS ÁTLAG  7237 6975 10311 142,4 - 

5.Tapolcai 7114 6693 9061 127,3 14. 

6. Szentendrei 6665 6536 9763 146,4 7. 

7. Hévízi 6588 7636 9377 142,3 10. 

8. Egri 6420 7181 12161 189,4 1. 

9. Zalaszentgróti 6316 5652 8787 139,1 12. 

10. Sümegi 6295 6812 Adatvédelem 108,2 - 

11.Ceglédi 6267 7100 7445 118,7 18. 

12. Veszprémi 6265 5232 11280 180,0 2. 

13. Monori 6149 6526  8915 145,0 8. 

14. Székesfehérvári 6139 5256 7429 121,0 15. 

15. Zalakarosi 6109 5036 7386 120,9 16. 

16. Tatai 6091 6246 7301 119,8 17. 

17. Kunszentmártoni 6057 6831 8716 143,8 9. 

18. Csepregi (Bük) 6010 5581 7818 130,1 13. 

19. Balatonfüredi 6008 7313 9789 162,9 4. 

20. Miskolci 5753 5869 8853 153,8 5. 

…Mórahalomi - 12003 13624 113,5 - 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

A Sárvári kistérség, a sárvári négy és ötcsillagos szállodáinak köszönhetően már évek óta elő-

kelő helyen van a REVPAR és az átlagár sorrendeket mutató listákon. Ezen a listán is, a többi 

listához hasonlóan, ugyanazok az ismerős kistérségek vannak többségben, de érdemes kiemelni 

a Mórahalom kistérség néhány kiváló szállodáját, amelyek a 2012-es évben az első, a 2016-os 

évben pedig a harmadik helyre emelik az egész kistérség összesített mutatószámát.  

                                                 
34 A 2008-as adatokat tartalmazó oszlop szerint sorba rendezve 
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     Elvégeztem a REVPAR mutató (mint az átlagárat és a kihasználtságot is tartalmazó mutató) 

korrelációs elemzését. A REVPAR mutató tekintetében is elmondható az, ami a korábbi elem-

zésekből is kirajzolódott: bár az egyes kistérségek átlagos REVPAR mutatója változott 10 év 

alatt, azért a mutatók jellemző értékei kistérségenként együttmozogtak időben. 

A változásokat alapvetően az jelenti, hogy egyes kistérségek igen előreugrottak az időszakban 

(Egri, Veszprémi, Balatonfüredi, Miskolci, Gyöngyösi, Karcagi, Keszthelyi, Szarvasi, Győri), 

míg számos kistérség ugyan javította az időszak alatt a mutatóját, de nem olyan mértékben, 

mint az előzőek. Például az Egri és a Veszprémi kistérség majdnem megduplázta az átlagos 

REVPAR mutatóját (42. ábra). 

 

 

42. ábra: Szállodai REVPAR mutató változása (2008-2016)

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
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9.4.4. A gazdasági fejlettség és a szállodaipar összefüggéseinek vizsgálata 

A H4 hipotézis: 

     Magyarországon a kistérségi / járási területi szintű gazdasági fejlettség összefügg a szállo-

daipar relatív fejlettségével. Magasabb szintű gazdasági fejlettség magasabb szállodaipari ka-

pacitásokkal, vendégszámokkal és bevételekkel jár együtt. 

 

     A hipotézis vizsgálatához kétoldali elemzést végeztem. Az elemzéshez olyan adatokra volt 

szükség, amelyekkel egyrészt jellemezhető egy-egy kistérség relatív gazdasági és társadalmi 

fejlettsége, másrészt a kistérség szállodaiparának mutatószámai is értékelhetők. Az adatokhoz 

a KSH által évente publikált, és kistérségi területi szinten aggregált idősoros adatai (2007-2016) 

kerültek felhasználásra. A változók között faktorelemzéssel kerestem látens struktúrát. 

A választott stratégiának megfelelően a következő induló változók kerültek bele a kistérség 

gazdasági és társadalmi fejlettségének mérésére: 

 SZJA-t fizetők száma 

 SZJA alapját képző jövedelem 

 SZJA befizetés  

 Lakásállomány  

 Épített üdülőegységek száma  

 Ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma  

 Szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások  

 Villamosenergia-fogyasztók száma  

 Gázfogyasztók száma  

 Háziorvosok száma  

 Nyugdíjasok száma  

 Bentlakásos otthonok férőhelyei  

 Bölcsődei/ óvodai férőhelyek 

 Általános iskolások száma  

 Szakiskolások/ szakközépiskolások száma  

 Gimnazisták száma  

 Felsőfokú képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatói létszám  

 Regisztrált bűncselekmények száma  

 Regisztrált vállalkozások összesen  

 Működő vállalkozások a mezőgazdaságban  
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 Működő vállalkozások az iparban  

 Működő vállalkozások a szolgáltatásban  

 Működő vállalkozások összesen  

 Gépkocsik száma 

 

A nyers mutatószámokból a korábbi szálláshelyi statisztikák esetében alkalmazott módszertan-

nal egybevágóan relativizált mutatószámokat alkottam. Ennek során az abszolút kistérségi ada-

tokat az adott kistérség 1000 fős népességszámával osztottam el, a gazdasági- társadalmi adatok 

esetén is. A vetítési alapot úgy határoztam meg, hogy a mutatószám könnyen értelmezhető le-

gyen. Így például voltak olyan változók, ahol 1000 főre vetítettem az adatokat (pl. általános 

iskolások száma), illetve más esetekben 1 főre, pl. az SZJA befizetések esetében. 

A módszerre azért volt szükség, hogy a kistérségek eltérő népességszámából adódó torzító ha-

tások ki legyenek küszöbölve és összehasonlíthatóvá váljanak az adatok. A mutatók tízéves 

időtávra történő relativizálása után a gazdasági-társadalmi változók csoportosításához a főkom-

ponens-elemzést (Principal Component Analysis) használtam fel.  

Az elemzést elvégeztem mind a 10 évre, mely során azt tapasztaltam, hogy minden elemzésben 

hasonló faktorok adódtak. Ez nem meglepő, hiszen ez végső soron abból fakad, hogy a vizsgá-

lati periódusban drasztikus gazdasági-társadalmi elmozdulások nem zajlottak le, melyek meg-

változtatták volna a faktorszerkezetet. Az elemzés eredményeként az egyes évekre nagyon ha-

sonló faktorokat kaptam. Természetesen a faktorelemzés technikájából fakadóan voltak kisebb 

eltérések a rotált komponensmátrix értékeiben, de a háromfaktoros megoldás mindegyik vizs-

gálati időszakban közel 70%-ban megtartotta az eredeti változócsokor varianciáját35. A faktor-

elemzés minden évben azonosan értelmezhető faktorokat produkált. 

Mivel a későbbi H4 hipotézis vizsgálatánál az volt a célom, hogy egy-egy évben tudjak kap-

csolatot kimutatni a gazdasági fejlettség és a szállodai mutatók között, ezért elsősorban a gaz-

dasági fejlettségi értékeknek összehasonlíthatóknak kellett maradnia. Ezért a faktorelemzést az 

időszak közepére végeztem el, majd az így kapott faktorszkór (factor score) koefficiensekkel 

kiszámítottam a 2007-es és a 2016-os évre is az egyes kistérségek komplex gazdasági fejlettsé-

get mérő faktorszkórjait. Ezzel a módszerrel azt értem el, hogy az időszak közepén (2011) fak-

torelemzéssel meg tudtam határozni, hogy mely mutatószámok mozognak viszonylagosan 

együtt és mutatják meg egy - egy kistérség relatív gazdasági fejlettségét.  Ha a 2007-es és a 

2016-os évre is önálló faktorelemzést végeztem volna, és ebből számítottam volna ki a 

                                                 
35 A legalacsonyabb érték a 2015-ös évben volt, 68%-os értékkel 
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szkórokat, akkor megakadályoztam volna, hogy összehasonlíthatóak legyenek az eredmények, 

hiszen nincs rá garancia, hogy az egyik évről a másikra a faktorszkór koefficiensek ne változ-

zanak. Az általam 2007-re és 2016-ra alkalmazott azonos faktorszkór koefficiensek viszont le-

hetővé tették ezt az összehasonlíthatóságot, hiszen mindhárom évre azonos módszertannal szá-

moltam az értékeket. Így a faktorszkór értékek változása kizárólag a kistérség fejlettségbeli 

változását tükrözte, nem pedig a faktorszkór koefficiensek változását. 

A faktorelemzés során a következő változókat vontam be a modellbe: 

 Egy főre jutó SZJA befizetés  

 Ezer lakosra jutó szolgáltató vállalkozások száma  

 Álláskeresők aránya az össznépességen belül  

 Ezer lakosra jutó ipari vállalkozások száma  

 Ezer főre jutó gépkocsik száma  

 Ezer lakosra jutó bölcsődei férőhelyek száma  

 SZJA-t fizetők aránya  

 Ezer lakosra jutó nappali felsőoktatási hallgatói létszám  

 Ezer lakosra jutó általános iskolások száma  

 Ezer főre jutó lakásállomány  

 Ezer főre jutó háziorvosok száma  

 Ezer lakosra jutó mezőgazdasági vállalkozások száma  

 Nyugdíjasok aránya  

 Ezer lakosra jutó szakiskolások száma  

 Ezer lakosra jutó gimnazisták száma  

A főkomponens-elemzés eredményeként a 3 képzett faktor az eredeti 15 változó varianciájának 

70%-át tudta magyarázni a 2011-es évben, így a további elemzésben kielégítő módon használ-

hatók ezek az eredmények. A modell végső futtatása során a jobb interpretálás céljából faktor-

rotációt alkalmaztam, a leggyakrabban használt Varimax rotációt használtam fel.  
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A rotált főkomponens-mátrix adatait a 43. táblázat tartalmazza36: 

43. táblázat: 

Rotált Komponens Mátrix 

  

Főkomponens 

1 2 3 

Álláskeresők aránya az össznépességen belül (2011) -
,900 

    

Ezer lakosra jutó ipari vállalkozások száma (2011) ,879     

Ezer főre jutó gépkocsik száma (2011) ,873     

Ezer lakosra jutó általános iskolások száma (2011) -
,826 

-,356   

Egy főre jutó SZJA köteles jövedelem (2011) ,770 -,424 ,265 

SZJA-t fizetők aránya (2011) ,732     

Ezer lakosra jutó szolgáltató vállalkozások száma (2011) ,699   ,520 

Nyugdíjasok aránya (2011)   ,862   

Ezer főre jutó lakásállomány (2011)   ,848   

Ezer főre jutó háziorvosok száma (2011)   ,718 -,289 

Ezer lakosra jutó mezőgazdasági vállalkozások száma (2011)   ,609 -,498 

Ezer lakosra jutó gimnazisták száma (2011)     ,836 

Ezer lakosra jutó szakiskolások száma (2011)     ,726 

Ezer lakosra jutó bölcsődei férőhelyek száma (2011) ,316   ,684 

Ezer lakosra jutó nappali felsőoktatási hallgatói létszám (2011)     ,612 

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

(Kicsomagolási módszer: Principal Component Analysis.  

 Rotáció: Varimax módszer Kaiser Normalizációval.) 

 

A tíz évre elvégzett vizsgálatban rendre három faktort kaptam az elemzés végeredményeként: 

az első főkomponens a gazdaság általános fejlettségét mutató „gazdasági fejlettség” nevet 

kapta. Ez a főkomponens a további elemzésekben kitüntetett szerepet fog kapni, hiszen a kis-

térségi fejlettség és a szállodaipar jelentősége között ennek a faktornak a segítségével lehet 

vizsgálatokat végezni.  A második komponens ettől teljesen független csoportként a „társadalmi 

elöregedettség” nevet kapta, míg a harmadik faktor képviseli azt, hogy egy kistérség milyen 

mértékben rendelkezik a gyermekek és fiatalok oktatását segítő hálózattal, így az „iskolapólus” 

megnevezést kapta. 

Az elvégzett elemzés eredményeként egy- egy kistérség három vonással jellemezhető a vizsgált 

változók alapján: általános gazdasági fejlettség, társadalmi elöregedés és iskolai intézmény-

rendszer erőssége. 

                                                 
36 Melyből a 0,25 alatti értékeket a könnyebb áttekinthetőség végett kiszűrtem 
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A H4 hipotézis teszteléséhez a gazdasági - társadalmi fejlettséget mérő változókon csoportosí-

tást végeztem, mivel azt szerettem volna kimutatni, hogy milyen társadalmi- gazdasági fejlett-

ség szerinti csoportokba sorolhatók be az egyes magyarországi kistérségek. A három főkompo-

nens alkotta térben (az időszak közepén, azaz a 2011-es részletes adatok alapján) klaszterelem-

zési technika segítségével elvégeztem a kistérségek csoportosítását. Mivel a kistérségek száma 

viszonylag alacsony, ezért Ward-féle hierarchikus klaszterezési eljárást alkalmaztam, euklide-

szi távolságokkal számolva. 

A „könyökszabály” alkalmazásával a négyklaszteres megoldás írta le a legjobban a kistérségek 

tipológiáját.  

A négy klaszter a következő elnevezéseket kapta: 

 Iskolapólusok csoportja; 

 Fiatal társadalmú kiemelkedően fejlett kistérségek csoportja; 

 Erősen leszakadó kistérségek csoportja; 

 Érett társadalmú, viszonylag fejlett kistérségek csoportja. 

 

A négy klasztert az egyes csoportközéppontok értékeivel lehet a legjobban jellemezni. Ennek 

eredményei a 44. táblázatban láthatóak. A táblázatban látható átlagértékek esetén a pozitív 

abszolút értékben magas értékek azt jelzik, hogy az adott csoportra az adott jellemző átlag 

feletti mértékben jellemző (mivel a faktorszkórok standardizált értékekből kerülnek kiszámí-

tásra). A negatív, ámde abszolút értékben nagy átlagok azt jelzik, hogy az adott jellemző a 

csoportra átlag alatti mértékben jellemző.  
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44. táblázat: 

Kistérségek csoportjai gazdasági-társadalmi fejlettség szerint 

Kistérség fejlettségi csoport 
 

Gazdasági fej-
lettség faktor 

 
Társadalmi öre-
gedés faktora 

Iskolapólus fak-
tor 

 

1 (Iskolapólus) Átlag ,2072647 ,0839858 1,2081902 

N 46 46 46 

Szórás ,70840848 ,49075744 ,73023235 

2 (Fiatal társadalmú, 
fejlett térségcsoport) 

Átlag ,8609532 -1,6469977 -,4902533 

N 22 22 22 

Szórás ,54507417 ,63035410 ,62975473 

3 (Erősen leszakadó 
gazdaságú és társa-
dalmú csoport) 

Átlag -1,1624658 -,4462011 -,3563098 

N 45 45 45 

Szórás ,67493408 ,57816501 ,64424590 

4 (Érett társadalmú, 
fejlett csoport) 

Átlag ,3844486 ,8459621 -,4638264 

N 62 62 62 

Szórás ,77752803 ,66256211 ,72346100 

Total Átlag ,0000000 ,0000000 ,0000000 

N 175 175 175 

Szórás 1,00000000 1,00000000 1,00000000 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  

 

Az előzőekben kapott faktorszkórokat és klasztereket a továbbiakban arra lehet felhasználni, 

hogy a szállodai aktvitás és a gazdasági fejlettség közötti kapcsolatot több szempont szerint 

vizsgálni lehessen. Ezért a kutatás következő fázisában a szállodai mutatókat vizsgálatára kerül 

sor, melyek a H3 hipotézis vizsgálata során bemutatott kistérségi relatív szálláshelyi statisztikai 

adatokból kerültek ki. 

A többváltozós statisztikai elemzések és a magyarázó modellek felvázolása előtt érdemes arra 

kitérni, hogy a H3 hipotézis esetében bemutatott relatív szállodai mutatók tekintetében hogyan 

néz ki a kistérségek első húsz helyezett rangsora. A következő, 45-46-47. táblázatok ennek 

eredményét összegzik. 
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45. táblázat: 2007-es relatív (ezer lakosra vetített) szállodai mutatók (TOP 20) 
1000 főre jutó ka-

pacitás 

  

 

 

1000 főre jutó 

kiadható szo-

bák száma 

 

  

1000 főre jutó 

kiadható férőhe-

lyek  

 

 

1000 főre jutó ven-

dégek száma 

  

 

 

1000 főre jutó 

vendégéjszakák 

száma 

 

  

1000 főre jutó 

szállásdíj bevétel 

 

 

  

1000 főre jutó 

vendéglátás díj-

bevétele 

 

  

1000 főre jutó 

egyéb szolgálta-

tás díja 

 

 

Balatonföldvári Csepregi Balatonföldvári Csepregi Csepregi Csepregi Csepregi Csepregi 

Balatonfüredi Balatonföldvári Balatonfüredi Balatonfüredi Balatonfüredi Balatonfüredi Balatonfüredi Siófoki 

Siófoki Balatonfüredi Csepregi Siófoki Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló 

Csepregi Siófoki Siófoki Hajdúszoboszlói Siófoki Siófoki Balatonalmádi Balatonfüredi 

Hajdúszoboszlói Hajdúszoboszlói Hajdúszoboszló Balatonföldvári Balatonföldvári Balatonföldvári Balatonföldvári Balatonalmádi 

Fonyódi Fonyódi Fonyódi Balatonalmádi Nagykanizsai Budapest Gyulai Balatonföldvári 

Balatonalmádi Balatonalmádi Balatonalmádi Nagykanizsai Balatonalmádi Nagykanizsai Siófoki Szentendrei 

Gárdonyi Gárdonyi Gárdonyi Egri Fonyódi Balatonalmádi Sümegi Nagykanizsai 

Tokaji Nagykanizsai Nagykanizsai Budapest Gyulai Zalaszentgróti Szobi Zalaszentgróti 

Siklósi Siklósi Siklósi Sopron-Fertődi Siklósi Egri Nagykanizsai Budapest 

Sárvári Gyulai Gyulai Gyulai Budapest Sárvári Sopron-Fertődi Egri 

Mosonmagyaróvári Egri Tokaji Fonyódi Sopron-Fertődi Tapolcai Szentendrei Sárvári 

Egri Sümegi Zalaszentgróti Zalaszentgróti Egri Sopron-Fertődi Tapolcai Sümegi 

Komáromi Sopron-Fertődi Egri Tapolcai Sárvári Szentendrei Sárvári Gyulai 

Zalaszentgróti Tokaji Sümegi Szobi Tapolcai Fonyódi Sásdi Tapolcai 

Nagykanizsai Budapest Sopron-Fertődi Siklósi Zalaszentgróti Siklósi Egri Sopron-Fertődi 

Szentgotthárdi Tapolcai Budapest Szentendrei Bélapátfalvai Gyulai Budapest Zirci 

Sümegi Sárvári Tapolcai Mosonmagyaróvári Szentendrei Sümegi Pétervásárai Siklósi 

Mezőkövesdi Zalaszentgróti Szentendrei Sásdi Gárdonyi Sásdi Tokaji Komlói 

Sátoraljaújhelyi Szentendrei Sárvári Sárvári Sásdi Szobi Siklósi Tatai 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
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46. táblázat: 2011-es relatív (ezer lakosra vetített) szállodai mutatók (TOP 20) 
1000 főre jutó ka-

pacitás 

 

  

1000 főre jutó 

kiadható szo-

bák száma 

  

1000 főre jutó 

kiadható férő-

helyek 

  

1000 főre jutó ven-

dégek száma 

 

  

1000 főre jutó 

vendégéjszakák 

száma 

  

1000 főre jutó 

szállásdíj bevétel 

 

  

1000 főre jutó 

vendéglátás díj-

bevétele 

  

1000 főre jutó 

egyéb szolgálta-

tás díja 

  

Balatonföldvári Hévízi Hévízi Hévízi Hévízi Hévízi Hévízi Hévízi 

Hévízi Csepregi Csepregi Csepregi Csepregi Csepregi Zalakarosi Csepregi 

Siófoki Balatonföldvári Balatonföldvári Zalakarosi Zalakarosi Zalakarosi Csepregi Zalakarosi 

Balatonfüredi Balatonfüredi Balatonfüredi Balatonfüredi Balatonfüredi Balatonfüredi Hajdúszoboszlói Hajdúszoboszlói 

Zalakarosi Zalakarosi Zalakarosi Balatonföldvári Hajdúszoboszlói Sárvári Sárvári Balatonfüredi 

Csepregi Siófoki Siófoki Hajdúszoboszlói Balatonföldvári Hajdúszoboszlói Balatonfüredi Sárvári 

Hajdúszoboszlói Hajdúszoboszlói Hajdúszoboszlói Siófoki Siófoki Balatonföldvári Siófoki Zalaszentgróti 

Balatonalmádi Balatonalmádi Balatonalmádi Sárvári Sárvári Siófoki Balatonföldvári Siófoki 

Keszthelyi Sárvári Keszthelyi Balatonalmádi Balatonalmádi Gárdonyi Bélapátfalvai Balatonföldvári 

Sárvári Keszthelyi Sárvári Sümegi Sümegi Budapest Gárdonyi Egri 

Siklósi Siklósi Gárdonyi Gárdonyi Keszthelyi Egri Zalaszentgróti Gárdonyi 

Szentgotthárdi Gárdonyi Siklósi Egri Gárdonyi Balatonalmádi Balatonalmádi Bélapátfalvai 

Fonyódi Szentgotthárdi Fonyódi Sopron-Fertődi Siklósi Siklósi Sopron-Fertődi Budapest 

Tokaji Fonyódi Szentgotthárdi Szentgotthárdi Szentgotthárdi Bélapátfalvai Egri Tapolcai 

Gárdonyi Gyulai Sümegi Budapest Sopron-Fertődi Tokaji Dabasi Gyulai 

Zalaszentgróti Sümegi Gyulai Keszthelyi Egri Sopron-Fertődi Siklósi Szentgotthárdi 

Mosonmagyaróvári Egri Egri Siklósi Budapest Keszthelyi Budapest Siklósi 

Egri Sopron-Fertődi Bélapátfalvai Bélapátfalvai Bélapátfalvai Szentgotthárdi Szentendrei Balatonalmádi 

Bélapátfalvai Zalaszentgróti Sopron-Fertődi Mosonmagyaróvári Gyulai Szentendrei Budaörsi Sopron-Fertődi 

Sátoraljaújhelyi Budapest Zalaszentgróti Tokaji Tokaji Mosonmagyaróvári Zirci Szentendrei 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 



 183 

47. táblázat: 2016-os relatív (ezer lakosra vetített) szállodai mutatók (TOP 20) 

1000 főre jutó ka-
pacitás 
 
  

1000 főre jutó ki-
adható szobák 
száma 
  

1000 főre jutó ki-
adható férőhe-
lyek 
  

1000 főre jutó ven-
dégek száma 
 
  

1000 főre jutó 
vendégéjszakák 
száma 
  

1000 főre jutó szál-
lásdíj bevétel 
 
  

1000 főre jutó 
vendéglátás díj-
bevétele 
  

1000 főre jutó 
egyéb szolgálta-
tás díja 
  

Hévízi Hévízi Hévízi Hévízi Hévízi Hévízi Hévízi Hévízi 

Balatonföldvári Csepregi Csepregi Csepregi Csepregi Csepregi Zalakarosi Csepregi 

Siófoki Balatonfüredi Balatonfüredi Zalakarosi Zalakarosi Balatonfüredi Hajdúszoboszlói Sárvári 

Balatonfüredi Zalakarosi Zalakarosi Balatonfüredi Balatonfüredi Zalakarosi Balatonfüredi Zalakarosi 

Hajdúszoboszlói Balatonföldvári Balatonföldvári Siófoki Hajdúszoboszlói Siófoki Siófoki Hajdúszoboszlói 

Zalakarosi Siófoki Siófoki Hajdúszoboszlói Siófoki Sárvári Csepregi Balatonfüredi 

Csepregi Hajdúszoboszlói Hajdúszoboszlói Balatonföldvári Balatonföldvári Hajdúszoboszlói Sárvári Zalaszentgróti 

Fonyódi Fonyódi Fonyódi Sárvári Sárvári Balatonföldvári Balatonföldvári Egri 

Tokaji Sárvári Sárvári Egri Egri Egri Gárdonyi Gyulai 

Siklósi Gárdonyi Gárdonyi Gárdonyi Siklósi Budapest Tokaji Siófoki 

Szentgotthárdi Keszthelyi Keszthelyi Sásdi Gyulai Gárdonyi Egri Balatonföldvári 

Sárvári Siklósi Siklósi Sümegi Sümegi Keszthelyi Dabasi Szentgotthárdi 

Balatonalmádi Szentgotthárdi Szentgotthárdi Siklósi Keszthelyi Siklósi Siklósi Bélapátfalvai 

Gárdonyi Egri Egri Budapest Sásdi Tokaji Zalaszentgróti Gárdonyi 

Egri Tokaji Tokaji Gyulai Gárdonyi Gyulai Budapest Tapolcai 

Bélapátfalvai Bélapátfalvai Bélapátfalvai Tokaji Zalaszentgróti Zalaszentgróti Pétervásárai Siklósi 

Keszthelyi Balatonalmádi Balatonalmádi Fonyódi Fonyódi Fonyódi Zirci Budapest 

Lenti Zalaszentgróti Zalaszentgróti Zalaszentgróti Budapest Bélapátfalvai Bélapátfalvai Szentendrei 

Zirci Gyulai Gyulai Keszthelyi Bélapátfalvai Tapolcai Szentendrei Gyöngyösi 

Gyulai Lenti Lenti Bélapátfalvai Tapolcai Szentendrei Gyöngyösi Pétervásárai 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
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A táblázatokat értékelve látható, hogy az első 20 helyezett kistérség között sem a vizsgálatot 

lefedő intervallum különböző éveiben, sem pedig a különböző szállodai mutatókat elemezve 

nincs nagy meglepetés: általában ugyanabból a 25-30 kistérséget tartalmazó körből került ki az 

első húsz helyezett minden listán, és kis eltérésekkel hasonló a kistérségek sorrendje is. Ez már 

a H3-as hipotézis vizsgálatakor, a relatív és abszolút sorrendek kapcsán is megállapítható volt. 

 

A hipotézis vizsgálatának következő lépésében a kistérségek gazdasági fejlettségét vetettem 

össze a szállodai mutatókkal. Arra kerestem a választ, hogy vajon van-e kapcsolat a relatív 

(1000 fős lakónépességre vetített) szállodai mutatók és a gazdasági fejlettséget aggregáló, 

(adott évre kiszámított) faktorértékek között. Mivel mindkét változó magas mérési szintű volt, 

ezen belül arányskála mérési szintű, ezért a Pearson-féle korrelációs együtthatókat számítottam 

ki37.  

 

Az elemzés során pontszerűen kiragadtam az időszak kezdőévét (2007), az időszak közepét 

jelentő 2011-es évet, illetve a záróévet (2016). Mindhárom vizsgálati évre vonatkozóan a fő-

komponens elemzésből kapott gazdasági fejlettséget mérő kistérségi szintű faktorszkór értékek, 

illetve a szállodai aktivitást mérő relativizált mutató lineáris „együttmozgását” vizsgáltam meg, 

melynek eredménye a 48. táblázatban látható. 

 

Mint a táblázat adataiból jól látható, a korrelációs együtthatók rendre pozitív előjelűek, így a 

kistérségi szintű gazdasági fejlettség empirikus úton igazolhatóan „együtt mozog” a vizsgált 

relatív szállodai mutatókkal. A korrelációs együtthatók nagysága jellemzően 0,2-0,35 közötti, 

mely biztos, de gyenge, illetve gyenge-közepes erősségű kapcsolatot jelez. Ezek a korrelációs 

értékek azonban szakmailag nem azt jelentik, hogy a két változó között elenyésző a kapcsolat. 

 

Ugyanis a közepes, vagy gyenge korrelációs érték azt a mindennapi tapasztalati tényt számsze-

rűsíti, hogy a gazdasági fejlettségre nemcsak a szállodaipar, hanem attól függetlenül számtalan 

tényező hat. Reálisan szemlélve az eredményeket, a feltárt összefüggés igen erős bizonyítékát 

adja a hipotézisben megfogalmazott állításnak. 

 

 

 

                                                 
37 A korrelációs együttható számításába bevont változók esetében nem vizsgáltam azok eloszlását, mivel a nor-

malitás csak az alapsokaságra vonatkozó általánosíthatóság feltétele, de itt teljes sokasággal dolgoztam 
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48. táblázat:  

A kistérségi gazdasági fejlettség, illetve a relatív szállodai mutatók korrelációja  

(2007-2011-2016) 

  

Gazdasági 
fejlettség 

faktor 
(2007)   

Gazdasági 
fejlettség 

faktor 
(2011)   

Gazda-
sági fej-
lettség 
faktor 
(2016) 

1000 főre jutó szál-
láshely (szálloda tí-
pusú egység) 2007 

,306 1000 főre jutó kiadható 
szobák száma (szálloda tí-
pusú egység) 2011 

,334 1000 főre jutó szál-
láshely (szálloda tí-
pusú egység) 2016 

,282 

1000 főre jutó kiad-
ható szobák száma 
(szálloda összesen) 
2007 

,308 1000 főre jutó kiadható 
szobák száma (szálloda 
összesen) 2011 

,300 1000 főre jutó kiad-
ható szobák száma 
(szálloda össze-
sen) 2016 

,296 

1000 főre jutó kiad-
ható férőhelyek 
száma (szálloda ösz-
szesen) 2007 

,306 1000 főre jutó kiadható fé-
rőhelyek száma (szálloda 
összesen) 2011 

,300 1000 főre jutó kiad-
ható férőhelyek 
száma (szálloda 
összesen) 2016 

,293 

1000 főre jutó vendé-
gek száma (szálloda 
összesen) 2007 

,319 1000 főre jutó vendégek 
száma (szálloda összesen) 
2011 

,342 1000 főre jutó ven-
dégek száma (szál-
loda összesen) 
2016 

,246 

1000 főre jutó ven-
dégéjszakák száma 
(szálloda összesen) 
2007 

,271 1000 főre jutó vendégéj-
szakák száma (szálloda 
összesen) 2011 

,302 1000 főre jutó ven-
dégéjszakák száma 
(szálloda össze-
sen) 2016 

,213 

1000 főre jutó bruttó 
szállásdíj bevétel 
(szálloda összesen) 
2007 

,290 1000 főre jutó bruttó szál-
lásdíj bevétel (szálloda ösz-
szesen) 2011 

,325 1000 főre jutó 
bruttó szállásdíj be-
vétel (szálloda ösz-
szesen) 2016 

,273 

1000 főre jutó ven-
déglátás díja (szál-
loda összesen) 2007 

,278 1000 főre jutó vendéglátás 
díja (szálloda összesen) 
2011 

,301 1000 főre jutó ven-
déglátás díja (szál-
loda összesen) 
2016 

,227 

1000 főre jutó egyéb 
szolgáltatás díja 
(szálloda összesen) 
2007 

,284 1000 főre jutó egyéb szol-
gáltatás díja (szálloda ösz-
szesen) 2011 

,277 1000 főre jutó 
egyéb szolgáltatás 
díja (szálloda ösz-
szesen) 2016 

,233 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  

 

 

Megfigyelhető, hogy a gazdasági fejlettséggel a szállodák száma, a szobák száma, a férőhelyek 

száma és vendégek száma, illetve a szállásdíj-bevétel mutat, erősebb kapcsolatot bármelyik év 

szálláshelyi statisztikáival vetjük is össze a gazdasági fejlettséget.  

A vendégéjszakák száma valamivel kevésbé korrelál a gazdasági fejlettséggel, míg érthető mó-

don az egyéb szolgáltatások díja mutatja a leggyengébb kapcsolatot, hiszen annak a legesetle-

gesebb a jellege. 

Turisztikai szempontból nézve, a korrelációs együtthatók pozitív kapcsolatot mutatnak ki a gaz-

dasági fejlettség és a relatív szállodai mutatók között. Ez annyit jelent, hogy a kistérségek között 
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az ezer főre vetített szállodai kapacitások (szállodák száma, szobák száma, férőhelyek száma), 

az ezer fős lakónépességre vetített vendégek és eltöltött vendégéjszakák száma, valamint az 

ezer főre vetített szállodai bevételek (főként a bruttó szállásdíj), azokban a kistérségekben ma-

gasabbak, ahol magasabb a gazdasági fejlettség. 

Az elvégzett elemzés verifikálja a H4 hipotézist. Megállapítható, hogy a gazdasági fejlettség 

biztosan, de nem túl erőteljesen függ össze a relatív turisztikai mutatókkal. Jellemző módon a 

„társadalmi kor” és az „iskolapólus” faktor erőssége nem függ össze a szállodaipar erősségével, 

mely megerősíti az előbbi kijelentés megbízhatóságát. Általánosságban igaz, hogy a fejlettebb 

kistérségek nagyobb turisztikai kapacitással rendelkeznek, melynek következtében növekszik 

az eltöltött vendégéjszakák száma és az ebből közvetlenül adódó szállásdíj-bevételek, valamint 

közvetetten a vendéglátás és az egyéb szolgáltatások díja.  

Ezzel az elemzési módszerrel azonban önmagában nem lehet megválaszolni, hogy a fejlett tér-

ségek gazdasági aktivitásuk kapcsán vonzzák a szállodákat, és/vagy a szállodák tevékenysé-

gükkel erősítik egy-egy térség gazdasági aktivitását. Az összefüggés azonban mindenképp ki-

mutatható, és pozitív irányú.  

Egy gazdaságilag fejlett városokat is magában foglaló kistérség, amely közigazgatási központ, 

ahol fejlett az ipar, logisztikai központok, tudáscentrum, stb. jelenléte kimutatható, ott a térség 

fejlettsége már önmagában is turizmust generáló hatású, a hivatásturizmus szükségszerű vele-

járója a gazdasági aktivitásnak.  Jellemzően a városi szállodatípusok különféle változatai mű-

ködnek ezeken a településeken, kiemelt jelentőséggel a MICE szegmensre szakosított üzleti és 

konferencia szállodák.      

Érdemes a kistérségi elemzés szintjén is különbséget tenni a jelentős turisztikai vonzerővel ren-

delkező kistérségek és a szerényebb turisztikai vonzerővel bíró, ám gazdaságilag fejlett kistér-

ségek között.  Általánosságban elmondható, hogy az első csoportba tartozó kistérségekben a 

szabadidős turizmus a jellemző, és ennek megfelelően a telepített szállodatípusok közül az üdü-

lőszállodák, a gyógyszállodák és a wellness szállodák a meghatározók ezekben a turisztikai 

desztinációkban.  

A relativizált szállodai mutatók és a gazdasági fejlettségi faktor összefüggése mellett a vizsgálat 

tárgya volt a szállodai mutatók közül a kihasználtsági, átlagár, REVPAR mutatókkal való kor-

reláció a gazdasági fejlettségi faktorral szemben (49. táblázat).  
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49. táblázat: A kistérségi gazdasági fejlettség, illetve a szállodai „gazdálkodással kapcsolatos” 

mutatók korrelációja (2007-2011-2016) 

  

Gazdasági 
fejlettség 

faktor 
(2007)   

Gazdasági 
fejlettség 

faktor 
(2011)   

Gazda-
sági fej-
lettség 
faktor 
(2016) 

REVPAR (szálloda 
összesen)  
(2007) 

,356 REVPAR (szálloda össze-
sen) (2011) 

,277 REVPAR (szálloda 
összesen) (2016) 

,284 

Szoba átlagár (szál-
loda összesen) 
(2007) 

,236 Szoba átlagár (szálloda 
összesen) (2011) 

,114 Szoba átlagár 
(szálloda össze-
sen) (2016) 

,187 

Férőhely kihasznált-
ság (szálloda össze-
sen) (2007) 

,259 Férőhely kihasználtság 
(szálloda összesen) (2011) 

,140 Férőhely kihasz-
náltság (szálloda 
összesen) (2016) 

,177 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  

A REVPAR mutató esetén +0,277-es érték, míg a kapacitás kihasználtsági mutató esetében 

+0,171-es korrelációs együttható adódott. Ezek közepesnél gyengébb, illetve gyenge, de kimu-

tatható kapcsolatot jeleznek. A három mutató összefüggése (REVPAR, szoba átlagár, kapaci-

táskihasználtság) pontfelhő-diagramok segítségével bemutatható, hogy a kulcs kistérségek nyo-

mon követhetőek legyenek, a rendelkezésre álló 2016-os adatok alapján (43-44-45. ábrák).  

43. ábra: A szállodai REVPAR mutató és a gazdasági fejlettség összefüggése, 2016 

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
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A REVPAR mutatót tartalmazó két összetevőt is érdemes megnézni, mert vannak olyan térsé-

gek ahol az átlagár magas, míg máshol a foglaltsági (férőhely kihasználtsági mutató), de ked-

vező esetben mind a kettő, ekkor lehet kiemelkedő értékű REVPAR mutatót elérni.     

44. ábra: A szállodai átlagár és a gazdasági fejlettség összefüggése, 2016

 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

45. ábra: A szállodai férőhely kihasználtság és a gazdasági fejlettség összefüggése, 2016 

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
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     A H4 hipotézis más oldalról történő igazolása céljából többváltozós módszertant alkalmaz-

tam. Mivel a korábbi elemzés kistérségi szinten is egyértelműen megerősítette azt a jól ismert 

tényt, hogy a szállodai aktivitás tekintetében (beleértve az 1000 fős lakónépességre vetített szál-

lodai kapacitásokat, az eltöltött vendégéjszakákat és a bevételi mutatókat) erőteljes koncentrá-

ció figyelhető meg az országban. Néhány kiugró értékkel rendelkező kistérség (pl.: Hévízi, 

Csepregi (Bük), Sárvári, Egri, Balaton menti kistérségek) számtalan olyan kistérség található, 

ahol marginális a szállodaipar szerepe, sőt szállodai kapacitások egyáltalán nincsenek. Ezért 

klaszterelemzést végeztem a kistérségek rendelkezésre álló adatai alapján 2008-ra38, 2011-re és 

2016-ra vonatkozóan is, hogy láthatóvá váljon, milyen tipikus kistérség-csoportok találhatók 

szállodai tekintetben, az országban. Az elemzés során mindhárom év adatinál a Ward- féle hi-

erarchikus klaszterelemzési módszert használtam fel euklideszi távolságmértékekkel. 

Az előzetes feltételezéseknek megfelelően erős csoportosulást sikerült kimutatni mind a három 

vizsgálati időpontban, mely megvizsgálva a kistérségi klasztertagságot, meglehetősen stabilnak 

mutatkozott időben. 

     A klaszterelemzés technikai vonatkozásában az ötklaszteres megoldás tett eleget mind a 

„könyökszabálynak”, mind a jól interpretálhatóság kritériumának, így ezt a felosztást fogadtam 

el érvényes besorolásként. Az 50-51-51. táblázatok tartalmazzák a 2008-as, a 2011-es, és a 

2016-os években az öt klaszterből a legfontosabb négy klasztert, és a szállodai szempontból 

releváns klaszterekbe tartozó kistérségek felsorolását.39 Az ötödik klaszterbe sorolt térségek 

nagy számuk miatt nem lettek megjelenítve, de a további elemzés során egy összefoglaló táb-

lázatban a legfontosabb jellemzőik fel lettek sorolva (59. táblázat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Mivel 2007-ben adathiány volt kulcsfontosságú kistérség esetén (KSH átsorolás miatt: Keszthely-Hévíz), ezért 

2008-as adatbázison készült az elemzés 
39 Az 5. klaszterbe sorolt térségek nagy számuk miatt nincsenek felsorolva a táblázatokban 
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50. táblázat: 

A relatív szállodai mutatókon végzett klaszterelemzéssel csoportosított kistérségek, 2008 

2008 

Szállodai tekintetben legaktívabb kistérségek Szállodai tekintetben 

aktív kistérségek  

Hévízi Csepregi (Bük) Balatonföldvári Balatonalmádi 

  Balatonfüredi Budapest 

  Hajdúszoboszlói Egri 

  Siófoki Fonyódi 

  Zalakarosi Gárdonyi 

   Gyulai 

   Keszthelyi 

   Mosonmagyaróvári 

   Sárvári 

   Siklósi 

   Sopron-Fertődi 

   Sümegi 

   Szentendrei 

   Tapolcai 

   Tokaji 

   Zalaszentgróti 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés  

51. táblázat:  

A relatív szállodai mutatókon végzett klaszterelemzéssel csoportosított kistérségek, 2011 

2011 

Szállodai tekintetben legaktívabb kistérségek  Szállodai tekintetben 

aktív kistérségek  

Hévízi Csepregi (Bük) Balatonföldvári Balatonalmádi 

  Balatonfüredi Bélapátfalvai 

  Hajdúszoboszlói Budapest 

  Sárvári Egri 

  Siófoki Fonyódi 

  Zalakarosi Gárdonyi 

   Gyulai 

   Keszthelyi 

   Mosonmagyaróvári 

   Siklósi 

   Sopron-Fertődi 

   Sümegi 

   Szentgotthárdi 

   Tokaji 

   Zalaszentgróti 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés  
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52. táblázat:  

A relatív szállodai mutatókon végzett klaszterelemzéssel csoportosított kistérségi szintű terü-

letegységek, 2016 
2016 

Szállodai tekintetben legaktívabb kistérségek  Szállodai tekintetben 

aktív kistérségek  

Hévízi Csepregi (Bük) Balatonföldvári Balatonalmádi 

  Balatonfüredi Bélapátfalvai 

  Hajdúszoboszlói Egri 

  Siófoki Fonyódi 

  Zalakarosi Gárdonyi 

   Gyulai 

   Keszthelyi 

   Mosonmagyaróvári 

   Sárvári 

   Siklósi 

   Szentgotthárdi 

   Tokaji 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

  

     Az elemzés kimutatta a kistérségek egy olyan csoportját, melyben a szállodai aktivitás ki-

emelkedően erős. Az ötcsoportos felosztás szerint két kiugró, ámde egytagú klaszter adódik: a 

Hévízi és a Csepregi kistérség. Ezek a kistérségek szállodai értelemben nem említhetőek egy 

lapon az összes többivel, így értelemszerűen a klaszterelemzési technika különálló csoportok-

ként kezelte azokat. Az elemzésben tudomásul véve, hogy ezek matematikailag kiugró értékek, 

mégis besoroltam őket egy közös, a szállodai tekintetben legaktívabb kistérségek csoportjába, 

hiszen célszerűtlen egyelemű klaszterekkel dolgozni. 
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     A klaszterelemzés módszere az egymáshoz hasonló elemeket csoportosítja. Ebben az eset-

ben mivel agglomeratív eljárást alkalmaztam, ezért az 53. táblázatban látható négy kiemelt cso-

port, illetve egy ötödik, amely a nagy elemszám miatt a táblázatban nem lett felsorolva.  

Az 5. csoportba azok a kistérségek tartoztak, melyek nem kiemelkedőek relatív szállodai ellá-

tottság tekintetében. Itt vagy csekélyebb jelentősége van a szállodaiparnak, vagy egyáltalán 

nincs a kistérségben szálloda, illetve a 2012-től érvényes adatvédelmi elveknek megfelelően, 1 

vagy 2 szálloda esetén a KSH nem közöl a kistérségről adatot. 

 

53. táblázat:  

A relatív szállodai mutatókon végzett klaszterelemzés csoportjainak klaszterközéppontjai40, 

2008 
Kistérségi klaszterek relatív 
szállodai mutatók alapján 
csoportosítva  
(5 klaszter) 2008 

1000 
főre jutó 
szállás-

hely 
(szál-
loda 
össz) 
2008 

1000 
főre jutó 
kiadható 
férőhe-

lyek 
száma 

(szálloda 
össz) 
2008 

1000 
főre jutó 
vendé-

gek 
száma 

(szálloda 
össz) 
2008 

1000 
főre jutó 

ven-
dégéj-
szakák 
száma 

(szálloda 
össz) 
2008 

1000 főre 
jutó bruttó 
szállásdíj 
bevétel 

(szálloda 
össz) 
2008 

1000 főre 
jutó ven-
déglátás 
díja (szál-
loda össz) 

2008 

1000 főre 
jutó egyéb 
szolgálta-
tás díja 

(szálloda 
össz) 
2008 

Aktív  Átlag 0,29 33,78 1307,04 3357,02 22938,30 14550,05 9070,83 

 N 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

 Szórás 0,16 18,28 587,74 1598,14 12681,29 9133,40 6658,94 

Legaktívabb Átlag 1,19 192,71 6023,16 19130,84 105577,62 53476,90 46773,98 

 N 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 Szórás 0,37 48,05 1527,56 5349,79 35997,31 21104,15 28243,48 

Kevésbé aktív 
vagy  
nem aktív 

Átlag 0,09 6,44 244,79 521,90 3604,70 2144,09 1059,37 

 N 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 

 Szórás 0,05 3,66 158,42 339,30 2429,49 1610,66 946,63 

Csepregi Átlag 0,93 234,07 10743,23 40537,94 231520,74 128770,23 110063,35 

 N 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Szórás        

Hévízi Átlag 1,83 494,74 17941,59 81196,10 503971,63 248682,71 404784,86 

 N 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Szórás        

Total Átlag 0,25 35,39 1273,73 4120,47 25097,55 13648,59 13135,56 

 N 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 

 Szórás 0,37 77,84 2777,90 11380,50 68680,18 34819,69 50316,05 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  

 

 

 

                                                 
40 Megjegyzés: az elemszám azok miatt a kistérségek miatt kevesebb, ahol nem volt szálloda vagy adathiány volt  
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54. táblázat:  

A relatív szállodai mutatókon végzett klaszterelemzés csoportjainak klaszterközéppontjai41, 

2016 
Kistérségi területi szintű klasz-
terek relatív szállodai mutatók 
alapján csoportosítva  
(5 klaszter) 2016-os  

1000 
főre 
jutó 

szállás-
hely 

(szál-
loda 
össz) 
2016 

1000 
főre jutó 

kiad-
ható 

férő-he-
lyek 

száma 
(szál-
loda 
össz) 
2016 

1000 
főre jutó 
vendé-

gek 
száma 

(szálloda 
össz) 
2016 

1000 
főre jutó 
vendég-
éjszakák 
száma 

(szálloda 
össz) 
2016 

1000 főre 
jutó bruttó 
szállásdíj 
bevétel 

(szálloda 
össz) 
2016 

1000 főre 
jutó ven-
dég-látás 
díja (szál-
loda össz) 

2016 

1000 főre 
jutó egyéb 
szolgálta-
tás díja 

(szálloda 
össz) 
2016 

Aktív  Mean 0,45 52,30 2345,96 5899,15 49582,92 16638,29 31085,80 

 N 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

 Std. 
Deviation 

0,17 14,44 770,31 2322,31 30387,60 8134,81 27408,32 

Legaktívabb Mean 1,24 221,43 8065,46 23641,62 170097,74 58788,05 67057,03 

 N 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 Std. 
Deviation 

0,24 43,01 1897,38 8249,03 51304,57 29838,17 34717,21 

Kevésbé aktív 
vagy  
nem aktív 

Mean 0,12 11,22 582,85 1285,81 10346,13 4856,67 3963,10 

 N 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

 Std. 
Deviation 

0,06 7,01 489,44 1097,17 10543,64 4449,63 4823,34 

Csepregi Mean 0,93 317,83 15311,67 58472,83 344942,95 39557,05 295873,76 

 N 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Std. 
Deviation 

       

Hévízi Mean 2,01 538,08 21426,05 96443,80 745122,62 144009,47 567527,26 

 N 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Std. 
Deviation 

       

Total Mean 0,27 41,31 1774,53 5329,91 39953,38 12260,34 22905,08 

 N 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 

 Std. 
Deviation 

0,37 84,26 3380,75 13487,99 98444,52 22044,04 73175,27 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  

 

Az 53. és az 54. táblázat mutatja, hogy az első két kistérség alig említhető egy lapon a szállodai 

mutatók alapján, akár csak a harmadik csoporttal. Ezek alapján is látható, hogy milyen erőteljes 

mértékű a szállodai koncentráció Magyarországon. 

A két csoportosítás és a klaszterek középponti koordinátáit leíró táblázat konzisztens eredményt 

mutat, mely azt sugallja, hogy a két periódus között drasztikus szállodai átrendeződés nem volt. 

Egyes kistérségek relatívan (egymáshoz viszonyítva) kevésbé fejlődtek (Mosonmagyaróvár, 

Sopron-Fertőd, Sümeg), de összességében az „elit” csoport és a „második hullám” átlagos 1000 

                                                 
41 Megjegyzés: az elemszám azok miatt a kistérségek miatt kevesebb, ahol nem volt szálloda vagy adathiány volt 

adatvédelmi okok miatt 
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fős lakónépességre vetített mutatói javultak. Mivel gazdasági és szállodai típusú adatok közötti 

összefüggések voltak az elemzés fókuszában, ezért varianciaanalízissel (egyszempontos 

ANOVA) megvizsgáltam, hogy a relatív szállodai mutatók alapján létrehozott kistérség cso-

portok (az időszak közepén, a 2011-es részletes adatok alapján) gazdasági fejlettsége között 

mekkora különbség van (szintén az időszak közepén). Végső soron a Pearson-féle korrelációk 

helyett varianciaanalízist alkalmaztam, az eredmények megerősítése és árnyalása végett.42  

Az ötklaszteres megoldás háromra redukálása után kiszámoltam a gazdasági fejlettségi faktor 

átlagos pontértékeit, melyet az 55. táblázat tartalmaz. 

55. táblázat: A gazdasági fejlettségi faktor átlagos pontértékei három klaszter esetén 

  N Átlag Szórás 
Standard 

hiba Minimum Maximum 

Szállodai te-
kintetben leg-
aktívabb 
 

8 1,1900167 ,82896993 ,29308513 -,25722 2,12174 

Szállodai te-
kintetben ak-
tív 
 

15 ,5474382 ,79028870 ,20405166 -1,11988 1,70255 

Szállodai te-
kintetben ke-
vésbé aktív 
vagy  
nem aktív 
 

152 -,1166560 ,97162702 ,07880936 -2,89395 2,04289 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 -2,89395 2,12174 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  

 

A fenti csoportátlagokat tartalmazó táblázatból látszik, hogy jelentős eltérés van a szállodai 

szempontból aktív kistérségek gazdasági fejlettsége között, és ennek tendenciája megerősíti a 

korrelációs számítás során kapott pozitív irányú összefüggést. A kapcsolat erősségét a varian-

ciaanalízis eredményeként kiszámítható η2 (ETA-négyzet) mutató adja meg. Jelen esetben 

η2=10,18. Ez azt jelenti, hogy a szállodai mutatók alapján végzett csoportosításunk 10,18%-ban 

magyarázza a kistérségek fejlettségét, mely viszonylag alacsony, de biztos magyarázó erő (56. 

táblázat). 

 

 

 

                                                 
42 Megjegyzés: a szállodai mutatókból nyert ötklaszteres megoldásban az első három klaszter összevonásra ke-

rült, mivel egyelemű klaszterekkel nem volt érdemes dolgozni. 

A varinaciaanalízis során alkalmazott szokásos feltételeket, (függő változó normális eloszlása, 

szóráshomogenitás) nem alkalmaztam, mert azoknak csak a mintákkal való munka során van jelentőségük, itt 

viszont teljes sokasággal dolgoztam 
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56.táblázat: A varianciaanalízis eredménye (gazdasági fejlettség, szállodai aktivitás csoportja) 

  
Szórásnégyzet 

összege Szabadsági fok 
Mean 

Square F Sig. 

Csoportok 
között 

17,893 2 8,946 9,857 ,000 

 Csoporton 
belül 

156,107 172 ,908     

Összesen 174,000 174      43 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  

 

 

Fontos elemzési eredmény, hogy a csoportok nemcsak a relatív szállodai mutatókban, hanem a 

gazdasági aktivitásban is különböznek egymástól. Az eredmény a korábbi korrelációs elemzés 

eredményét erősíti: a magasabb szállodai aktivitással rendelkező kistérségek erősebb gazdasági 

potenciált tudhatnak magukénak (57-58. táblázatok). 

 

 

57. táblázat: A szállodai aktivitás szempontjából kialakított három csoport 
gazdasági-társadalmi átlagmutatói (1. rész) 

Szállodai aktivitás cso-
portjai 

Szállodai tekintetben 
legaktívabb kistérségek 

Szállodai tekintetben 
aktív kistérségek 

Szállodai tekintetben ke-
vésbé vagy nem aktív 
kistérségek 

Átlag N  Szórás Átlag N  Szórás Átlag N  Szórás 

Álláskeresők aránya az 
össznépességen belül 

(2011) (%) 

5% 8 2% 6% 15 3% 7% 152 3% 

Munkavállalási korúak 
aránya (2011) (%) 

68% 8 1% 67% 15 2% 68% 152 2% 

SZJA-t fizetők aránya 
(2011) (%) 

48% 8 3% 45% 15 3% 44% 152 3% 

Egy főre jutó SZJA köte-
les jövedelem (2011) (e 

Ft) 

708,80 8 96,30 704,75 15 153,18 664,15 152 161,76 

Egy főre jutó SZJA befi-
zetés (2011) (e Ft) 

97,95 8 17,33 98,40 15 35,15 87,70 152 32,12 

Ezer főre jutó lakásállo-
mány (2011) (db) 

470,45 8 48,35 437,46 15 37,45 424,21 152 41,30 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Megjegyzés: a számítás során teljes sokasággal dolgoztam, így a számítógépes programcsomag (SPSS) által 

automatikusan készített F-próba és a hozzá tartozó p-érték irreleváns a dolgozat szempontjából  
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58. táblázat: A szállodai aktivitás szempontjából kialakított három csoport 
gazdasági-társadalmi átlagmutatói (2. rész)  

(Az 57. táblázat folytatása) 

Szállodai aktivitás cso-
portjai 

Szállodai tekintetben 
legaktívabb kistérségek 

Szállodai tekintetben 
aktív kistérségek 

Szállodai tekintetben ke-
vésbé vagy nem aktív 
kistérségek 

Átlag N  Szórás Átlag N  Szórás Átlag N  Szórás 

Ezer főre jutó épített 
üdülőegységek száma 

(2011) (db) 

0,58 8 1,21 0,20 15 0,47 0,04 152 0,09 

Ezer főre jutó háziorvo-
sok száma (2011) (fő) 

0,51 8 0,06 0,55 15 0,10 0,51 152 0,09 

Nyugdíjasok aránya 
(2011) 

29% 8 2% 30% 15 3% 30% 152 3% 

Ezer lakosra jutó bentla-
kásos otthonok férőhe-

lyei (2011) 

9,92 8 6,47 15,51 15 14,30 10,54 152 5,77 

Ezer lakosra jutó bölcső-
dei férőhelyek száma 

(2011) 

1,84 8 0,92 2,61 15 1,85 2,19 152 1,55 

Ezer lakosra jutó általá-
nos iskolások száma 

(2011) (fő) 

68,13 8 6,79 69,89 15 5,92 79,80 152 12,08 

Ezer lakosra jutó szakis-
kolások száma (2011) 

(fő) 

9,02 8 8,58 15,50 15 12,12 12,88 152 8,40 

Ezer lakosra jutó gimna-
zisták száma (2011) (fő) 

9,21 8 8,06 19,39 15 10,48 13,83 152 8,98 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  

 

 

A szemléletesség kedvéért a kulcs szálláshelyi statisztikai adatokat (relativizáltan) egy-egy 

pontfelhő diagram segítségével összevetettem a kistérség gazdasági fejlettség faktorával, hogy 

leolvasható legyen grafikusan is a két-két mennyiség közötti összefüggés, és beazonosíthatóak 

legyenek név szerint is a „turisztikai kistérségek”.  

A következő mutatókra készítettem el az ábrákat:  

 1000 főre jutó férőhelyek száma (csak szálloda) (46. ábra) 

 1000 főre jutó vendégéjszakák száma (csak szálloda) (47. ábra) 

 1000 főre jutó szállásdíj bevétel (csak szálloda) (48. ábra) 

. 
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46. ábra: Ezer főre jutó szállodai férőhelyek száma és a gazdasági fejlettség összefüggése

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

47. ábra: Ezer főre jutó szállodai vendégéjszakák száma és a gazdasági fejlettség összefüggése  

 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
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48. ábra: Ezer főre jutó szállodai szállásdíj bevételek és a gazdasági fejlettség összefüggése  

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

A korábbi megállapítások így grafikusan is nyomon követhetőek. A 46-47. ábrákon látható, 

hogy a kistérségek népes csoportja a turisztikailag alacsony fogadóképességgel rendelkezők 

táborába tartozik. Ehhez a pontfelhő-diagramon látható, hogy tartozhat alacsony és magas gaz-

dasági fejlettség is: pl. ipari központok, vagy lemaradó térségek. Emellett azonban látható egy 

másik csoport is (az ábrán külön- külön megnevezve): a jelentős turisztikai kapacitással rendel-

kezők tábora. Itt jól nyomon követhető, hogy átlagosan a nagyobb szállodai aktivitás együtt jár 

a nagyobb gazdasági fejlettséggel. A korábbi korrelációs, varianciaanalízis vizsgálatok ezen 

összefüggéseket jelezték.   

 

A Magyarország teljes területét lefedő kistérségi elemzés során azok a kistérségek kerültek bele 

a szállodaipari szempontból a legfejlettebbek közé, ahol az egészségturizmus, a gyógy és a 

wellness szállodák, illetve az üdülőturizmus, az üdülőszállodák találhatók a legnagyobb területi 

koncentrációban. Ezekben a kistérségekben a legmagasabbak a relatív, 1000 főre vetített gaz-

dasági, turisztikai, szállodai mutatószámok, amelyek igazolják a turizmus és a szállodaipar je-

lentőségét ezekben a desztinációkban. 
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     A három csoportból az elsőben azok a kistérségek vannak, (Hévíz, Csepreg (Bük), Balaton-

földvári, Balatonfüredi, Hajdúszoboszlói, Sárvári, Siófoki, Zalakarosi kistérség), ahol lakos-

ságarányosan, a legmagasabbak a relatív (1000 főre vetített) mutatószámok, és jól érzékelhető 

a szoros összefüggés a gazdasági-társadalmi fejlettség és a turizmus, ezen belül a szállodaipar 

fejlettsége között. 

A fővárost leszámítva itt találhatók a legmagasabb színvonalú szállodák, a legjobb szállodaipari 

mutatószámokat produkáló hotelek. 2013-ban például Sárváron, az ottani négy és ötcsillagos 

szállodák érték el a legmagasabb szállodai átlagárat az országban (KSH 2014).  

Ha nem kistérségi szinten néznénk, hanem települési szinten, akkor a szálláshelyeken eltöltött 

vendégéjszakák alapján a TOP 10-es magyarországi listán ebből a csoportból kerül ki hét tele-

pülés. 

     A második csoportban (Balatonalmádi, Bélapátfalvai, Budapest, Egri, Fonyódi, Gárdonyi, 

Gyulai, Keszthelyi, Mosonmagyaróvári, Siklósi, Sopron-Fertődi, Sümegi, Szentgotthárdi, To-

kaji, Zalaszentgróti kistérségek) még szintén jelentős turizmussal és szállodaiparral rendelkez-

nek, de a magasabb lakónépesség miatt, az 1000 főre vetített relatív mutatók már kicsit kevésbé 

kiugró értéket mutatnak az első csoporthoz képest.  

Ebbe a csoportba került Budapest, amely az elemzés kezdetétől egészen 2012-ig még egy kis-

térségnek számított, és a magas lakosságszáma miatt (1,7 millió fő 2011-ben) nem kerülhetett 

bele az első csoportba. Az első két csoporthoz tartozó településeken találhatók a legfontosabb 

turisztikai vonzerők az országban, az egészségturizmus kiemelt helyszínei, a legjobb gyógyfür-

dők és élményfürdők, és az ezekhez tartozó gyógy és wellness szállodák. 

     A harmadik csoport (152 kistérség), egy nagy gyűjtőcsoport lett, (59. táblázat) a közös ben-

nük, hogy a relatív fejlettségi mutatók alapján már nem tartoznak a kedvező mutatókkal ren-

delkező kistérségek közé a turizmus szempontjából. 

     Ez a 152 kistérséget tartalmazó csoport is tovább bontható 3 alcsoportra, amelyek közül az 

elsőben, ami mintegy 30 kistérséget jelent, azért még jelentősnek számít a turizmus magyaror-

szági szinten. Ide tartoznak az olyan kistérségek, ahol vannak: vidéki nagyvárosok, olyan 

gyógy- és üdülőhelyek, fürdőtelepülések, ahol kisebb a szállodai kapacitás, de találhatók turisz-

tikai vonzerők. A városokban a hivatásturizmusból elsősorban az üzleti turizmus jelen van.  

A második alcsoportban (mintegy 80 kistérség) már nagyon alacsony a szállodai, szálláshelyi 

kapacitás, azok is inkább a belföldi turisták igényeit képesek kielégíteni, a külföldi vendégéj-

szakák száma már elenyésző. 

A harmadik alcsoportba az a mintegy 40 kistérség tartozik, ahol már nincsenek szállodák, és a 

turizmus sem jellemző.  
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59. táblázat: 

A szállodai tekintetben kevésbé aktív vagy nem aktív harmadik csoport  

(152 kistérség) további alcsoportjai44 

1. alcsoport 

 

kb. 30 kistérség 

2. alcsoport 

 

kb. 80 kistérség 

3. alcsoport 

 

kb. 40 kistérség 

A turizmus magyarországi 

szinten még jelentősnek szá-

mít 

A turizmus már kevésbé szá-

mottevő 

 

A turizmus nincs jelen a tér-

ségben vagy alig érzékelhető 

A csoportok fontosabb általános jellemzői 

Általában 5-10 szálloda mű-

ködik a térségben  

Csak néhány szálloda (1-4) 

működik a térségben  

Nincsenek szállodák 

A városok magas lakónépes-

sége miatt,  

az 1000 főre jutó relatív 

szállodai mutatók nincsenek 

benne a legjobbak között 

A kevés szálloda, és a lakó-

népesség száma miatt,  

az 1000 főre jutó relatív 

szállodai mutatók országos 

szinten is kedvezőtlenek 

Szállodák hiányában nem ér-

telmezhetők a szállodai mu-

tatószámok. 

Egyéb szálláshelyek működ-

hetnek, de ezek vendégfor-

galma sem jelentős 

Néhány vidéki nagyváros,   

közepes vagy kisváros a tér-

ség központja  

Közepes vagy kisváros a tér-

ség központja 

Kisváros a térség központja 

Fürdőtelepülések egy része Kevésbé fontos fürdőtelepü-

lések  

Helyi jelentőségű fürdők le-

hetnek 

Üdülőterületek egy része  Kevésbé fontos üdülőterüle-

tek  

Nem jellemző az üdülés 

Turisztikai vonzerők vannak 

a térségben 

Csekély számú turisztikai 

vonzerő 

Nincs számottevő turisztikai 

vonzerő 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

Az általánosítható, főbb jellemzőket még szükséges annyival kiegészíteni, hogy Magyarorszá-

gon néhány üdülőterületet leszámítva (pl. Balaton), általában egy kistérségben / járásban csak 

néhány településen jellemző és „pontszerűen” jelenik meg a turizmus. 

Ez fokozottan érvényes mintegy 120 kistérségre / járásra az országban.  

Szállodaipari szempontból egyértelmű a helyzet, a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető egy 

olyan térség fejlettnek, ahol csak néhány kis kapacitású szálloda működik.  

Sok, viszonylag nagy területű, egybefüggő „üres folt” található még az ország szállodaipari 

térképén, amely a turizmusfejlesztés lehetőségeit is alapvetően meghatározza.   

 

 

 

 

 

                                                 
44 Megjegyzés: a táblázat nem klaszterelemzés alapján készült, az általános jellemzők a kistérségek abszolút mu-

tatószámainak és összefüggéseinek elemzése kapcsán kerültek további alcsoportokba   
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9.4.5 A szállodaipari mutatószámok vizsgálata 

 
A H5 hipotézis: 

     Magyarországon a kistérségi / járási területi szintű területegységek tekintetében a főbb szál-

lodákra vonatkozó szálláshelyi mutatók egyenetlenül növekedtek az egyes térségek között. 

Ezek a mutatóváltozások (kapacitásbővülés, vendégszámok és vendégéjszaka számok növeke-

dése, illetve a kapacitás kihasználtsági és REVPAR mutatók javulása) elsősorban a szálloda-

ipari szempontból kedvezőbb adottságú térségekre koncentrálódtak, és a gazdaságilag fejlet-

tebb területek fejlődéséhez járultak hozzá. 

 
     A hipotézis kapcsán statisztikai adatokkal vizsgáltam meg kistérségi szinten, hogy kimutat-

ható-e az a szállodai szakemberek által feltételezett összefüggés, hogy a szállodai kapacitásnö-

vekedés alapvetően a turisztikai (szállodaipari) szempontból intenzív kistérségekre koncentrá-

lódott. Ennek igazolására variancia-analízist végeztem, ahol a függő változó a kistérség relatív 

kapacitásváltozása (ezer főre vetített szállodaszám, férőhelyszám változás) / relatív vendég-

szám, vendégéjszaka szám változás, illetve a relatív bevétel (szállásdíj, vendéglátás, egyéb) 

volt. A független változó a korábban kialakított 3 turisztikai szempontból eltérően aktív kistér-

ség-csoport 2007-es bontása volt (a vizsgált időszak elején). 

Így összesen 7 varianciaanalízis készült 7 változóra, melynek magyarázó erejét a 60. táblázat, 

míg a 3 klaszter jellemzőinek bemutatását a 61. táblázat mutatja. 

 

A 60. táblázat kapcsán látható, hogy a szállodák számának bővülésén kívül a maradék 6 muta-

tószám változás esetében a háromklaszteres csoportosítás jelentős mértékben képes a függő 

változó varianciáját csökkenteni, azaz a szállodai aktivitás szerinti csoportosítás magyarázza a 

változást. A vendégszám változását 55 %-ban, a szállásdíj bevételek változását 61 %-os mér-

tékben, míg a férőhely-változást, a vendéglátási díjak változását és az egyéb bevételek változá-

sát szerényebb mértékben (13-12-27%-ban), magyarázza a csoportosítás.  
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60. táblázat: 

A relatív szálláshelyi statisztikai mutatók változásának varianciaelemzése  

és a modellek magyarázó ereje 

  
Eltérésnégyzet-

összeg 
Eta-négy-

zet 

1000 főre jutó férőhelyek 
változása (2007-2016) 

Csoportok 
között 

2179,821 

13,42% 

Csoportokon 
belül 

14060,541 

Total 16240,362 

1000 főre jutó szállodák 
számának változása 
(2007-2016) 

Csoportok 
között 

,008 

1,49% 

Csoportokon 
belül 

,558 

Total ,566 

1000 főre jutó vendég-
szám változása (2007-
2016) 

Csoportok 
között 

26945354,679 

55,29% 

Csoportokon 
belül 

21787987,726 

Total 48733342,404 

1000 főre jutó vendégéj-
szakák számának válto-
zása (2007-2016) 

Csoportok 
között 

159208885,310 

36,24% 

Csoportokon 
belül 

280131373,050 

Total 439340258,360 

1000 főre jutó bruttó 
szállásdíj bevételek vál-
tozása (2007-2016) 

Csoportok 
között 

23845277532,139 

60,92% 

Csoportokon 
belül 

15296588326,378 

Total 39141865858,517 

1000 főre jutó vendéglá-
tási díj változása (2007-
2016) 

Csoportok 
között 

1606869435,449 

12,01% 

Csoportokon 
belül 

11774194179,129 

Total 13381063614,577 

1000 főre jutó egyéb be-
vételek változása (2007-
2016) 

Csoportok 
között 

13450412159,050 

27,01% 

Csoportokon 
belül 

36338479469,545 

Total 49788891628,595 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  

 

Ez turisztikai értelmezésben annyit jelent, hogy a kistérség szállodai / turisztikai aktivitása szá-

mottevően befolyásolta, hogy miként változott a kistérségben a férőhelyek száma, a vendéglátás 

díja és az egyéb bevételek, és drasztikusan befolyásolta, hogy a vendégszám és a szállásdíj-

bevételek miként változtak. 
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61. táblázat: A relatív szálláshelyi statisztikai mutatók átlagai szállodai aktivitás szempontjá-

ból, klaszterek szerinti bontásban45 

Kistérségi klaszterek 
relatív szállodai muta-
tók alapján csoporto-
sítva (3 klaszter) 2008 
 
 
 
 

1000 főre 
jutó szál-

lodák 
számá-

nak válto-
zása  

(2007-
2016) 

 
 

1000 
főre jutó 
férőhe-
lyek vál-
tozása 
(2007-
2016) 

 
 
 

1000 főre 
jutó ven-
dégszám 
változása  

(2007-
2016) 

 
 
 
 

1000 főre  
jutó vendég-

éjszakák 
számának 
változása 

(2007-2016) 
 

1000 főre 
jutó bruttó 
szállásdíj 
bevételek 
változása 
 (2007-
2016) 

 

1000 főre 
jutó ven-
déglátási 
díj válto-

zása  
(2007-
2016) 

 
 
 
 

1000 főre 
jutó egyéb 
bevételek 
változása  

(2007-
2016) 

 
 

Legaktívabb Átlag 0,05 26,15 2395,07 5887,42 74476,63 -16418,93 54717,11 

N 5 5 5 5 5 5 5 

Szórás 0,25 47,56 1249,55 6628,14 28360,82 46499,81 81335,82 

Aktív  Átlag 0,07 10,59 1076,81 2421,58 26758,32 2793,54 18358,93 

N 14 14 15 15 14 14 14 

Szórás 0,12 14,99 921,30 2439,98 29280,67 14490,59 26443,15 

Kevésbé  
vagy  
nem aktív 

Átlag 0,04 4,69 207,07 452,90 4812,66 2098,95 2219,63 

N 40 40 49 49 41 41 41 

Szórás 0,06 7,32 276,11 662,28 4831,13 3144,69 4433,67 

Total Átlag 0,05 7,91 554,69 1274,68 15738,65 717,86 10360,26 

N 59 59 69 69 60 60 60 

Szórás 0,10 16,73 846,56 2541,83 25756,97 15059,80 29049,60 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  

 

A csoportátlagok összehasonlításával látható, hogy a szállodai bővülés azokra a kistérségekre 

koncentrálódott, ahol a legjelentősebb volt a szállodaipar. Ha megvizsgáljuk a 3 csoport átlag-

értékeit a relatív mutatók változását tükröző átlagokban, rendre azt tapasztalhatjuk, hogy a tu-

risztikailag kiemelkedő térségben volt a legnagyobb növekedés, majd azokat a második hullám 

tagjai követik, és a legkisebb növekedés az amúgy is alacsony bázisértékkel rendelkező kistér-

ségekben volt (61. táblázat). Ez alól a szabály alól két kivétel van: egyrészt a szállodaszám-

bővülés, melyben nincs markáns eltérés a csoportok között, illetve a vendéglátás díja, mely a 

legaktívabb kistérségekben nem növekedett, hanem pontosan ellenkezőleg jelentősen csökkent.  

Habár az összefüggés meglehetősen erős, azt azért meg kell jegyezni, hogy a relatív szórásér-

tékek magasak mindegyik csoportátlag mellett, melyből levonható az a következtetés, hogy 

                                                 
45 Megjegyzés: az elemszám azok miatt a kistérségek miatt alacsonyabb, ahol nem volt szálloda vagy adathiány 

volt adatvédelmi okok miatt. 
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mindhárom csoporton belül vannak olyan kistérségek, melyek nagyot ugrottak előre a ranglis-

tákon. Érdemes elvégezni a varianciaanalízist a REVPAR, a kapacitás kihasználtsági és a szoba 

átlagár változására is. Ennek eredményét a 62. táblázat tartalmazza: 

62. táblázat: A REVPAR mutató, a kapacitás kihasználtsági és a szoba átlagár változás 

varianciaelemzése és a modellek magyarázó ereje 
REVPAR mutató válto-
zása  
(2007-2016) 

Csoportok 
között 

19018956,035 

8,03% 

Csoportokon 
belül 

217834328,948 

Total 236853284,983 

Kapacitás 
kihasználtsági  
mutató változása  
(2007-2016) 

Csoportok 
között 

64,706 

0,80% 

Csoportokon 
belül 

7995,456 

Total 8060,162 

Szoba átlagár változása 
(2007-2016) 

Csoportok 
között 

30512394,264 

5,77% 

Csoportokon 
belül 

497936050,319 

Total 528448444,583 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás 

 

A REVPAR mutató változását 8,03%-ban, a szoba átlagár változását 5,77 %-ban, míg a kapa-

citás kihasználtsági mutatót nem számottevően befolyásolja a csoportosítás. Ha a csoportok 

átlagértékeit is megvizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a második hullámba tartozó kistér-

ségek növelték az 1 működési napra jutó árbevételüket (REVPAR), majd az „élcsapat” lénye-

gesen elmarad tőlük.46 Hasonló képet mutat a kapacitás kihasználtsági mutató változása (szo-

baszám kihasználtság változása), azzal az eltéréssel, hogy ott még a turisztikailag kevésbé aktív 

kistérségekben is nagyobb növekedés volt, mint a turizmusalapú kistérségekben. A REVPAR 

mutatóban ezt ellensúlyozza, hogy a szoba átlagár viszont a turizmus alapú kistérségekben nőtt 

leginkább. Vagyis mindezeket összefoglalhatjuk úgy, hogy a kapacitáskihasználtság a turiszti-

kailag kevésbé fejlett térségekben nőtt jobban, vagyis a kapacitások ott kötődtek le, viszont a 

gazdasági felfutás a turizmus alapú térségekben nem a kapacitási mutatók javulásában, hanem 

az árak emelkedésében öltöttek testet (63. táblázat). Ugyanezeket az összefüggéseket erősíti 

meg, ha a kistérségi szinten a kistérségi szobaszámokkal súlyozzuk az adatbázist, és így vetjük 

össze a három csoport átlagértékeit (64. táblázat). Az egyetlen kivételt a szoba átlagára jelenti, 

ahol a lemaradó kistérségek súlyozott átlagár változása közelítően azonos a második hullám 

átlagos súlyozott átlagár változásával (64. táblázat). 

                                                 
46 Ezek nem súlyozott REVPAR mutatók, hanem az egyes kistérségek átlagos REVPAR mutatójának egyszerű 

átlagai 
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63. táblázat:  

A REVPAR mutató, a kapacitás kihasználtsági és a szoba átlagár változás 

átlagértékei a háromklaszteres csoportosításban47 (szobaszámmal nem súlyozott) 

Kistérségi klaszterek relatív szállo-
dai mutatók alapján csoportosítva  
(3 klaszter) 2008 
 
 
 
 

REVPAR 
mutató 

változása 
(2007-
2016) 

 
 
 

Kapacitás kihasználtsági 
mutató változása  

(2007-2016) 
 
 
 
 
 

Szoba át-
lagár vál-

tozása 
(2007-
2016) 

 
 
 

Legaktívabb Átlag 2834,20 4,10 5126,80 

N 5,00 5,00 5,00 
Szórás 1877,94 8,42 3533,83 

Aktív  Átlag 3138,07 7,70 3980,14 
N 14,00 14,00 14,00 
Szórás 2172,84 8,45 3920,74 

Kevésbé aktív 
vagy  
nem aktív 

Átlag 1858,66 5,61 2875,83 
N 41,00 41,00 41,00 
Szórás 1886,47 13,02 2490,71 

Total Átlag 2238,48 5,97 3321,08 

N 60,00 60,00 60,00 

Szórás 2003,61 11,69 2992,78 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  

64. táblázat: A REVPAR mutató, a kapacitás kihasználtsági és a szoba átlagár változás átlag-

értékei a háromklaszteres csoportosításban (szobaszámmal súlyozott) 
Kistérségi klaszterek relatív szállo-
dai mutatók alapján csoportosítva 
(3 klaszter) 2008 
 
 
 
 
 

REVPAR 
mutató 

változása 
(2007-
2016) 

 
 
 

Kapacitás kihasználtsági 
mutató változása (2007-

2016) 
 
 
 
 
 

Szoba át-
lagár vál-

tozása 
(2007-
2016) 

 
 
 

Legaktívabb Átlag 2925,05 2,91 5511,87 

N 9354,00 9354,00 9354,00 

Szórás 1627,79 6,94 2971,69 

Aktív  Átlag 3655,66 8,99 3178,86 

N 26736,00 26736,00 26736,00 

Szórás 1412,92 4,82 2175,34 

Kevésbé aktív 
vagy  
nem aktív 

Átlag 2054,22 5,02 3195,89 

N 11790,00 11790,00 11790,00 

Szórás 1497,69 11,09 1988,10 

Total Átlag 3118,59 6,82 3638,84 

N 47880,00 47880,00 47880,00 

Szórás 1622,35 7,69 2488,48 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  

 

 

                                                 
47 Megjegyzés: az elemszám azok miatt a kistérségek miatt alacsonyabb, ahol nem volt szálloda vagy adathiány 

volt adatvédelmi okok miatt. 
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A 49. ábra az előzőekhez kapcsolódóan a kiadott szobák átlagárainak és a kapacitás kihasznált-

ságának összefüggéseit mutatja tíz éves időszakra vonatkozóan. A megjelenített kistérségek 

közül a jobb felső negyedben levők tudták leginkább növelni mindkét mutató értékét, a bal alsó 

negyedben levőknél mindegyik mutató értéke csökkent.  

 

49. ábra: Szoba átlagár és a kapacitás kihasználtsági mutató összefüggése 

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

 

     A szobaszám, a férőhely tekintetében szignifikánsan mutatkozik, hogy a kapacitásbővítések 

nagyobb arányban a kiemelkedően aktív turisztikai térségekben és az aktív térségekben való-

sultak meg. Érdemes elemezni, hogy az eddigiekben alkalmazott háromklaszteres csoportosítás 

(szállodai szempontból legaktívabb; aktív; kevésbé aktív vagy nem aktív kistérségek) között 

van-e eltérés az átlagos szobaátlagár, a REVPAR mutató, az egy főre jutó szállásdíj, a férőhely-

kihasználtság és a kapacitáskihasználtság között. Ezek a mutatók szállodai gazdaságossági mu-

tatók, vagyis vizsgálatuk fontos eredményt mutathat. Az elemzéshez megvizsgáltam a csoport-

átlagokat, illetve varianciaanalízist végeztem, mely során fényt derült a kistérség szállodai ak-

tivitása és a kistérségi szintű szállodai gazdaságossági mutatók közötti kapcsolat erősségére 

(65. táblázat). 
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65. táblázat: A szállodai aktivitási csoport magyarázóereje a szoba átlagár, 

a REVPAR, a kapacitás kihasználtsági mutatók esetén 

  
Eltérések négyzetösz-

szege Eta-négyzet 

Szoba átlagár (szál-
loda összesen) 
(2016) 

Csoportok között 95420040,235 

9,98% 
Csoportokon belül 860360919,840 

Total 955780960,076 

REVPAR (szálloda 
összesen) (2016) 

Csoportok között 45650461,960 

7,35% 
Csoportokon belül 575248148,648 

Total 620898610,608 

Egy vendégre jutó 
szállásdíj (szálloda 
összesen) (2016) 

Csoportok között 245715576,164 

10,74% 
Csoportokon belül 2042257012,267 

Total 2287972588,430 

Férőhely kihasznált-
ság (szálloda össze-
sen) (2016) 

Csoportok között 862,601 

8,42% 
Csoportokon belül 9386,799 

Total 10249,400 

Kapacitás kihasznált-
ság (szálloda össze-
sen) (2016) 

Csoportok között 695,235 

5,45% 
Csoportokon belül 12062,414 

Total 12757,649 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  

66. táblázat:  

A szoba átlagára, REVPAR, a kapacitáskihasználtsági mutatók átlagértékei az eltérő turiszti-

kai aktivitású csoportokban48 

Kistérségi klaszterek relatív 
szállodai mutatók alapján 
csoportosítva (3 klaszter)  
2016 
 
 
 
 
 

Szoba 
átlagár 

(szálloda 
össz) 
(2016) 

 
 
 
 
 

REVPAR 
(szálloda 

össz) 
(2016) 

 
 
 
 
 
 

Egy ven-
dégre jutó 
szállásdíj 
(szálloda 

össz) 
(2016) 

 
 
 
 

Egy vendégéj-
szakára jutó 

szállásdíj (szál-
loda összesen) 

(2016) 
 
 
 
 
 

Férőhely ki-
használtság 

(szálloda 
összesen) 

(2016) 
 
 
 
 
 

Kapacitás 
kihasznált-

ság  
(szálloda 

összesen)  
(2016) 

 
 
 
 

Legaktívabb Átlag 15127,14 7939,43 23168,00 7291,43 41,73 53,47 

N 7 7 7 7 7 7 

Szó-
rás 

3252,25 1377,16 5961,71 1257,89 6,10 9,15 

Aktív  Átlag 16423,75 7648,50 19931,83 6211,67 35,88 45,60 

N 12 12 12 12 12 12 

Szó-
rás 

3583,54 2985,43 4688,98 2613,42 9,26 9,99 

Kevésbé aktív 
vagy  
nem aktív 

Átlag 13476,77 5984,37 17406,70 4616,48 31,01 43,10 

N 60 60 60 60 60 60 

Szó-
rás 

3333,54 2809,87 5186,61 2443,22 11,80 13,32 

Total Átlag 14070,65 6410,38 18300,76 5095,81 32,70 44,40 

N 79 79 79 79 79 79 

Szó-
rás 

3500,51 2821,39 5415,99 2530,04 11,46 12,79 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  

 

                                                 
48 Megjegyzés: az elemszám azok miatt a kistérségek miatt alacsonyabb, ahol nem volt szálloda vagy adathiány 

volt adatvédelmi okok miatt. 
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A 66. táblázat adatai ékes bizonyítékát szolgáltatják annak, hogy a gazdaságossági mutatók és 

a kihasználtsági mutatók tekintetében a szállodai szempontból legaktívabb csoport jár élen, őket 

követi az aktív csoport, majd a lemaradók csoportjába tartozik a nem aktív kistérségek cso-

portja. Az η2 mutató kiszámítva a REVPAR mutatót 7,35%-ban, az egy vendégre jutó szállás-

díjat 10,74%-ban, a férőhely- kihasználtságot 8,42%-ban, a kapacitáskihasználtságot 5,45%-

ban magyarázza a kistérségi szintű szállodai aktivitás alapú csoporthoz tartozás ténye.  

Ezek alapján pedig kijelenthető, hogy a legaktívabb és az aktív szállodai térségekben van a 

legnagyobb esélye egy új szállodának megfelelő gazdaságossági és kihasználtsági mutatót fel-

mutatni. Ez pedig minden bizonnyal magyarázza a térségbe település, és fejlesztés mértékét. 

A hipotézis igazolásához egy más vetületben megvizsgáltam, hogy a szállodai mutatók válto-

zása (mind a relativizált, mind gazdaságossági mutatók esetében) mutatott-e valamilyen össze-

függést az induló időpont (2007) kistérségi gazdasági fejlettségével. Ennek eldöntéséhez a 

2007-es gazdasági fejlettségi faktor és a szállodai mutatók változása között számítottam ki a 

korrelációs együttható értékeit. Azonban mivel a gazdasági fejlettség pozitívan összefügg a 

szállodaipar jelentőségével, ezért nemcsak a kétváltozós korrelációs együtthatókat számítottam 

ki, hanem a parciális korrelációs együtthatókat is, melyben a szállodaipar hatását kiszűrtem. A 

kontrollváltozóm a kistérség 1000 főre jutó bruttó szállásdíj bevétele volt, mely jól megragadja 

a szállodaipar kistérségi nagyságát. 

67. táblázat: A gazdasági fejlettségi faktor és a szállodai mutatók változása  

közötti összefüggés  

_ 

Gazdasági fejlettségi faktor 
(2007) Pearson-féle korrelá-

ciós együttható 
 

Gazdasági fejlettségi faktor (2007) 
Parciális korreláció (kontrollálva a szál-

lodai aktivitás hatását) 
 

1000 főre jutó férőhelyek válto-
zása (2007-2016) 

-,041 -0,261 

1000 főre jutó szállodák számá-
nak változása (2007-2016) 

-,324 -0,322 

1000 főre jutó vendégszám válto-
zása (2007-2016) 

,218 -,077 

1000 főre jutó vendégéjszakák 
számának változása (2007-2016) 

,173 -,137 

1000 főre jutó bruttó szállásdíj 
bevételek változása (2007-2016) 

,288 ,074 

1000 főre jutó vendéglátási díj 
változása (2007-2016) 

-,141 ,092 

1000 főre jutó egyéb bevételek 
változása (2007-2016) 

,140 -,182 

REVPAR mutató változása 
(2007-2016) 

,191 ,195 

Kapacitás kihasználtsági mutató 
változása (2007-2016) 

,005 ,039 

Szoba átlagár változása (2007-
2016) 

,161 ,168 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás  
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     A korrelációs elemzés arra épült, hogy a 2007-es kistérségi gazdasági fejlettség, és a 2007-

2016 közötti időszakban lezajlott szálláshelyi statisztikák megváltozása közötti összefüggést 

kerestem. Az elemzés azt mutatta, hogy az ezer főre jutó szállodák száma, vagyis a relatív szál-

lodai ellátottság a gazdasági fejlettséggel ellentétesen mozgott. Azaz azokban a kistérségekben, 

amelyek kevésbé voltak fejlettek, nagyobb arányban jöttek létre szállodák az elmúlt 10 évben, 

így az 1000 fős lakónépességre jutó szállodák száma erősebben növekedett. Ugyanez mondható 

el, amennyiben kiszűrjük a szállodai szállásdíj bevételek hatását, azaz a szállodai kapacitások 

2007-es fejlettségi szintjét a kapcsolatból (67. táblázat)  

A relatív szállodai ellátottságnál többet árul el a szállodaipari fejlesztésekről az 1000 főre jutó 

férőhelyek mutatójának változása. Ha a kapcsolatból kiszűrjük az induló szállodaipari kapaci-

tások fejlettségét, akkor a gazdasági fejlettség és a férőhelyváltozás között negatív kapcsolat áll 

fenn, ha kiszűrjük a bázis év szállodai kapacitás fejlettségét. Azaz itt is igaz az előző bekezdés-

ben kimutatott összefüggés, azaz az alacsonyabb gazdasági fejlettségű kistérségekben több fé-

rőhely jött létre. Ha azonban a két változó között kétváltozós korrelációs együtthatót számo-

lunk, akkor az összefüggés marginalizálódik. Ennek hátterében az áll, hogy általában a kistérség 

fejlettsége együtt jár a magasabb szállodai aktivitással. Ugyan a fejlettség negatív kapcsolatban 

áll a férőhelybővüléssel, de ezt ellensúlyozza az a hatás, hogy a nagyobb szállodai koncentráció 

viszont vonzza a férőhelyeket, így a két hatás közelítően kioltja egymást (50. ábra). 

 

50. ábra: Az ezer főre jutó férőhelyek változása és a gazdasági fejlettség közötti összefüggés 

 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
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     Az előzőhöz nagyon hasonló összefüggés áll fenn a vendégszámok változására: a parciális 

korrelációs együttható csekély negatív korrelációról tanúskodik, de a kétváltozós korreláció 

már pozitív kapcsolatot feltételez. Itt is az a magyarázat, hogy a nagyobb gazdasági aktivitás 

együtt jár a nagyobb szállodai aktivitással. A gazdasági fejlettség enyhén negatív, míg a szál-

lodai aktivitás pozitív kapcsolatban áll a változóval, így végeredményként a fejlettebb térség 

magasabb vendégszámot okoz, de itt nem önmagában a fejlettség, hanem az eleve magasabb 

szállodai aktivitás okozza ezt a hatást. 

A vendégéjszakák számának változásánál a korreláció enyhén pozitív, de ha megvizsgáljuk a 

parciális korrelációt, itt is azt tapasztaljuk, hogy a kapcsolatot valójában az okozza, hogy a 

gazdagabb térségeknek magasabb a szállodai aktivitása, amely túlkompenzálja a gazdasági fej-

lettség negatív hatását.  

Ugyanez a logika igaz a relatív szállásdíj bevétel változásra, itt ugyan enyhén pozitív a parciális 

korreláció együttható, de valójában a látszólagos kapcsolatot itt is a magasabb szállodai aktivi-

tás vonzereje adja. Turisztikai értelemben a magasabb fejlettség enyhén képes csak pozitív 

irányba befolyásolni a szállásdíj-bevételeket, viszont a magasabb aktivitási szint közepesen erő-

sen pozitív irányba tolja a kapcsolatot (51. ábra). 

 

 

51. ábra: Az ezer főre jutó szállásdíj bevételek változása és a gazdasági fejlettség közötti ösz-

szefüggés 

 
Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
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     Érdemes megvizsgálni a szállodai gazdaságossági mutatókat is. Itt azt láthatjuk, hogy a par-

ciális és kétváltozós korrelációs együtthatók is szinte azonos értékűek változónként, azaz itt a 

REVPAR és a szoba átlagár mutató növekedését a gazdasági fejlettség okozta, nem pedig maga 

a nagyobb szállodai aktivitás (52. ábra).  

 

52. ábra: A REVPAR mutató változása és a gazdasági fejlettség közötti összefüggés

 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
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Összefoglalás 

 
     A magyarországi turizmus meghatározó része az ország néhány területére koncentrálódik, 

amit a szálláshelyek, a szállodaipari fogadókapacitások, a szálláshelyeken eltöltött vendégéj-

szakák száma és a forgalmi adatok is hűen tükröznek. 

A szállodák és a szálláshelyek kiemelt jelentőséggel rendelkeznek egy adott turisztikai fogadó-

terület kínálati elemei közül, a régió turisztikai fogadóképességét döntő módon meghatározzák. 

A magyarországi turizmus és a magyar szállodaipar legfontosabb mutatószámainak elemzése 

jól feltárja a területi különbségeket hazánk turizmusában. A turizmusban vezető szereppel bíró 

néhány régió mellett, vannak kevésbé kiemelkedő eredményt mutató régiók is, ahol elsősorban 

a belföldi turizmus mondható jelentősnek, de a külföldi vendégek és vendégéjszakák számának 

emelkedése minden régió számára fontos lenne. Az egyes régiók turisztikai vonzerői, attrakciói, 

a régiókra jellemző turisztikai termékek szintén befolyásolják a turisták által igénybe vett szál-

láshelyek jellegét, mennyiségét, minőségét, és az általuk nyújtott szolgáltatásokat. A szállodák 

és a szálláshelyek kiegyenlítettebb területi eloszlásával a turizmus számos desztinációban na-

gyobb szerepet tölthetne be, gazdasági és társadalmi értelemben egyaránt (Albert 2014).  

 

A szállodaipar területi koncentrációját több, különböző nagyságú földrajzi és közigazgatási jel-

legű területi egység szállodai ellátottságának, kapacitás és vendégforgalmi adatainak, illetve 

néhány fontos szállodaipari mutatószámnak az elemzésével lehet érzékelhetővé tenni. A ren-

delkezésre álló statisztikák alapján régiós, megyei, kistérségi/járási területi szinten lehet legha-

tékonyabban értékelni, elemezni a szállodák területi elhelyezkedését, a magyarországi szállo-

daipart. 

 
     Az első hipotézis a nemzetközi és a hazai szakirodalom, a területi kutatások és a szakmai 

mélyinterjúk alapján is igazoltnak tekinthető. Szinte nincs is azzal az állítással ellentétes véle-

mény, mely szerint a szállodák fontos szerepet töltenek be a turizmusban, és fejlesztésük jelen-

tősen hozzájárulhat a turizmus és egy turisztikai desztináció fejlődéséhez. A konkrét statisztikai 

mutatószámok értékelése ezt az általánosnak tekinthető feltételezést alátámasztják és megerő-

sítik. A jelentős turisztikai desztinációk mindenhol fejlett szállodaiparral rendelkeznek, de a 

nem kifejezetten turisztikai célpontnak tekinthető városok gazdasági és társadalmi fejlődéséhez 

is szükséges a szállodaipar megfelelő ütemű fejlesztése, hogy tovább fejlődhessen az ipar, a 

gazdaság. Számos külföldi és hazai példával igazolható (kínai tartományok, Győr-Audi, Kecs-
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kemét-Mercedes), hogy például a termelői beruházások szükségessé teszik a szállodák és szál-

láshelyek fejlesztését, amelyek később az üzleti jellegű hivatásturizmus mellett a szabadidős 

szegmens fejlődését is elősegíthetik, a megnövekedett szállodai kapacitás, a szolgáltatások mi-

nőségének versenye által.     

Hipotézis 1. 

H1: A szállodaipar fejlődése, a szállodák és szálláshelyek fejlesztése jelentősen hozzájárul 

az adott település, térség általános gazdasági fejlődéséhez, a turisztikai fogadóképesség és a 

vonzerőkben rejlő lehetőségek növeléséhez. 

 

IGAZOLT 
Tézis 1. 

T1: A szállodaipar jelentősen hozzájárul egy adott terület gazdasági fejlődéséhez, és 

a fejlesztések növelik a turisztikai fogadóképességet és a vonzerők turisztikai hasznosí-

tásából adódó lehetőségeket. 

      

 

     Az előzetes várakozásokkal szemben, a második hipotézis, mely szerint a kevésbé fejlett 

térségekben nagyobb jelentősége lenne a szállodaipari és általában a turisztikai fejlesztéseknek, 

nem volt igazolható általános értelemben. Egyes kiragadható konkrét területeken ez a hipotézis 

biztos megállná a helyét, de általános érvénnyel, minden területre vonatkoztatva már nem.   

A befektetők a már jól bevezetett, érett turisztikai desztinációkban fejlesztenek elsősorban, és 

a fejletlenebb térségekre kiírt, pályázati lehetőségek nem kompenzálják a turizmusfejlesztésre 

kevésbé alkalmas területeken a szerény befektetői hajlandóságot.  

 

     A magyar turizmus és a szállodaipar erős területi koncentrációját majdnem minden szintű 

területi elemzés jól érzékelhetővé teszi. Magyarország számos pontján a turizmusnak kiemel-

kedő jelentősége van, ezek elsősorban a gyógyturizmusban érintett városok, települések.  

Ugyanakkor, jelentős turisztikai vonzerővel rendelkező területeken, világörökségi helyszínek 

és nemzeti parkok közvetlen közelében nincs, vagy alig található magas színvonalú szálloda, 

szálláshely. Ezek hiányában az adott térség turista megtartó képessége erősen korlátozott, több-

nyire csak a látogató, kiránduló turizmus számára jelentenek vonzerőt. 

 

 

     A szakmai mélyinterjúk többsége is tükrözte azt a felfogást, hogy nem kell, és nem is szük-

séges mindenhol és mindenáron turizmust fejleszteni, csak ott érdemes, ahol megfelelő számú 

és jelentőségű vonzerő van, és a turisztikai termékek fejlesztése is hatékonyan megvalósítható.   
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Hipotézis 2. 
H2: A szálláshelyek fejlesztésének különösen a kevésbé fejlett térségekben nagyobb jelen-

tősége van, mint a már fejlett turisztikai termékekkel, nemzetközi vonzerővel rendelkező te-

lepülések, turisztikai desztinációk esetében, és fejlesztések hatásai a fejletlenebb térségekben 

jobban érvényesülnek. 

 

NEM IGAZOLT 
Tézis 2. 

T2: A turizmus, és azon belül a szállodaipar és a szálláshelyek fejlesztése nem minden 

területen indokolt. Részletes és egyedi elemzést igényel, hogy az adott térségben érde-

mes-e a szállodaipart és a turizmust fejleszteni. 

   

 

     A jövőbeli szállodaipari beruházásoknál nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni a jelentős vonz-

erővel, de szerény fogadókapacitással rendelkező területek fejlesztésére, de csak ott, ahol ezt a 

részletes előzetes elemzések is alátámasztják. 

Megfelelő szállodai és szálláshely kínálattal a hasonló fogadóterületek is nagyobb bevételekre 

tehetnének szert, és jobban érvényesülhetnének a turizmus, kedvező gazdasági és társadalmi 

hatásai.  

A mélyinterjúk egyik fontos kérdésére, hogy a turisztikailag, gazdaságilag fejlett, vagy az el-

maradottabb területek fejlődéséhez járulhat-e hozzá nagyobb mértékben a szállodaipar fejlesz-

tése, illetve melyik terület fejlesztését támogatná, nagyon változatosak és egymásnak ellent-

mondó vélemények voltak.  

Ez volt az a kérdés, amelyben a legkevésbé sem volt érzékelhető az egyetértés, és nagyon po-

larizált észrevételek is elhangzottak. Olyan hozzászólás is volt, hogy a turizmus és a szálloda-

ipar valóban hozzájárul a fejlett területek további fejlődéséhez, de nem kiegyenlíti, hanem in-

kább növeli a különbségeket a fejlett és a fejletlenebb területek között.  

A gazdaságpolitika örök dilemmája, hogy olyan területeken fejlesszünk-e, ahol a fejlesztés ha-

marabb megtérül, hatékonyabban és jobban hasznosul, vagy inkább adjunk-e esélyt a fejletle-

nebb területek gazdasági és társadalmi felzárkózásának, a fejletlenebb területek támogatásával.  

A fejlett piacgazdaságokban ahol egyes turisztikai fogadóterületeken a kínálati piac (szállodai 

kapacitás) már olyan szintet ért el, amellyel a kereslet már nem tudott lépést tartani, számos 

esetben túlkínálat alakult ki. Ilyen területeket már a befektetők sem preferálnak az új beruházá-

saik során, hanem újabb, korábban még kevésbé vonzónak tekinthető desztinációkat keresnek 

a szállodai beruházásaik számára.    

Vannak, és valószínűleg mindig is lesznek olyan területek, ahol nem kell és nem is érdemes 

hatalmas erőfeszítések árán, „minden áron” turizmust fejleszteni. 
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A turizmus viszont számos helyen valóban kitörési pont lehet egy fejletlenebb térség számára, 

de meg kell vizsgálni, hogy milyen és mekkora fejlesztések árán, milyen eséllyel és hatékony-

sággal. 

     Magyarország egyik, turizmus szempontjából fontos városának a polgármestere elmondta, 

hogy ők annyiban támogatják az új szállodai beruházások megvalósulását, hogy az alap infra-

struktúrát biztosítják a „zöldmezős” beruházások számára, illetve az olyan beruházással kap-

csolatos ügyintézési határidőket, amelyben az önkormányzat illetékes, rugalmasan kezelik, ha 

szükséges, többször is meghosszabbítják. Manapság már nem jellemző, hogy önkormányzati 

tulajdonban levő telkekre kedvezményes telekárral próbálnák odacsábítani a befektetőket, az 

ingatlanokat mindenki a lehető legmagasabb áron szeretné értékesíteni. 

     A magyar szállodaipar alapvetően jó színvonalúnak mondható, de jelentős különbségek van-

nak az ország különböző részein működő, szállodaláncokhoz tartozó és független szállodák 

között. A kialakult struktúra, a szállodák területi koncentrációja kifogásolható ugyan, de ez már 

olyan adottságnak tekinthető, amely csak évtizedek alatt módosulhatna számottevő mértékben. 

A szállodáink minőségi szempontból versenyképesek a turisztikai szempontból fontos verseny-

társainkhoz képest, de a szállodai mutatószámok, az elért bevételek sajnos nem, és ez komoly 

kihatással van az egész ország turizmusára, turisztikai bevételeire egyaránt.   

A magyar szállodaipar versenyképességével kapcsolatban, amely egyrészt jól számszerűsített  

értékek alapján objektíven értékelhető, másrészt szubjektív elemeket is tartalmaz, a mélyinter-

júk során inkább negatív és pesszimista vélemények hangzottak el.  

     Többen kiemelték az európai szállodaipari összehasonlításokban szereplő fővárosok között 

Budapest csaknem utolsó helyét a legfontosabb szállodaipari mutatószámok tekintetében.  

Turisztikai szempontból a fő versenytársaknak számító Bécs és Prága szinte minden szempont-

ból megelőzi fővárosunkat, de a fejlődés Pozsonyban és Varsóban is gyorsabbnak tűnik.  

Szükséges leszögezni, hogy nem a szállodák minőségével van gond, hiszen Budapest összes-

ségében véve, színvonalas szállodai kínálattal várja a vendégeket. Prágával kapcsolatban meg 

kell jegyezni, hogy a rendszerváltás idején a magyar főváros még az akkori csehszlovák főváros 

előtt járt a turisztikai lehetőségeket és a konkrét mutatószámokat illetően. Ehhez kapcsolódik 

egy külföldi kutató, Hall (1993, 350) Kelet-Európa turizmusáról írt tanulmánya, amely átöleli 

a nyolcvanas, kilencvenes éveket, a rendszerváltás után néhány évvel, és még hazánkat nevezi 

a régió vezető turisztikai desztinációjának, amelyet az akkori statisztikák objektíven igazolnak.  

Elgondolkodtató, hogy a fejlődés ellenére miért nem tudtuk megőrizni és kihasználni a korábbi 

előnyösebb adottságainkat, és bár az okokat már sokan elemezték és részben feltárták, azok 

gyökerei túlmutatnak a szállodaipar, és a turizmus keretein. 
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     A nagyon sok változó feldolgozását tartalmazó, részletes kistérségi / járási területi szintű  

kvantitativ kutatás jól kimutatta a szállodaipar és a térségek fejlettsége közötti összefüggéseket. 

Számos, nagyobb területegység elemzésénél még részben elfedve maradhatnak azok az ered-

mények, amelyek csak egy nagy adatbázis tudományos elemzése segítségével kerülnek fel-

színre. Ennek a részletes kutatásnak az eredményei megerősítik azoknak az elemzéseknek a 

következtetéseit is, amelyek egyszerűbb módszerek segítségével mutatnak ki hasonló összefüg-

géseket.  

 

     A H3-H4-H5 hipotézisek vizsgálata és értékelése a kistérségi/járási területi szintű elemzés 

során részletesen bemutatásra került.   

A H3-H4-H5 hipotézisek a vizsgálat során bizonyítást nyertek, amelyben nagyon fontos tényező 

volt, hogy elsősorban az ezer lakosra vetített relatív mutatókat elemeztem. Ha figyelmen kívül 

hagytam volna a relatív mutatókat, akkor nem pontosan ezek az eredmények jöttek volna ki sok 

területen. 

Hipotézis 3. 

H3: Magyarországon kistérségi/járási területi szinten a vizsgált időszak (2007-2016) alatt, 

nem történt jelentős átrendeződés szállodaipari tekintetben. A szállodafejlesztések nem vál-

toztatták meg alapvetően a szállodaipar területi koncentrációját, és a térségek egymáshoz 

viszonyított jelentőségét, sorrendjét.  

 

IGAZOLT 
Tézis 3. 

T3: A vizsgált időszak fejlesztései nem változtatták meg alapvetően a magyar  

szállodaipar területi koncentrációját.  

A fejlesztések döntő része a szállodaipari szempontból jelentős területeken történt.  

 

 

     A szállodaipari fejlesztések elsősorban a szállodaipari centrumokra koncentrálódtak, ame-

lyet a fejletlenebb területek régiós támogatásai sem tudtak jelentősen befolyásolni. 

A fejlesztési összegek jelentős része nem kapacitásbővítő beruházás volt, hanem szolgáltatás-

fejlesztő jellegű támogatás, amelyekre természetesen nagyon nagy szükség volt.  Számításaim 

szerint, ha minden támogatás új szállodai beruházás lett volna is, akkor is csak néhány száza-

lékkal, néhány átlagos méretű új magyarországi szállodával bővült volna a fejletlenebb terüle-

tek kapacitása, amely a több mint ezer magyarországi szállodát figyelembe véve sem jelentett 

volna jelentős átrendeződést sem területi sem strukturális szempontból. 
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A pályázati támogatások nagyon fontosak és ki kell használni minden bennük rejlő lehetőséget, 

de nem tudják sem pótolni, sem jelentősen befolyásolni a privát szféra befektetői hajlandóságát 

és a projektek helyszínének megválasztását sem.  

 

Hipotézis 4. 

H4: Magyarországon a kistérségi/járási területi szintű gazdasági fejlettség összefügg a szál-

lodaipar relatív fejlettségével. Magasabb szintű gazdasági fejlettség magasabb szállodaipari 

kapacitásokkal, vendégszámokkal és bevételekkel jár együtt. 

  

IGAZOLT 
Tézis 4. 

A gazdasági fejlettség szoros és egyértelmű összefüggést mutat a szállodaipar relatív 

fejlettségével. 

 

 

A kistérségi szintű elemzésekben nagyon jól és pontosan kimutatható a gazdasági és a szállo-

daipari fejlettség közötti kapcsolat. Magyarországon van néhány olyan kistérség/járás, illetve 

ezen belül turisztikai szempontból fontos település, ahol a turizmuson kívül alig van valami 

más lehetőség, amiből a helyi lakosság a megélhetését biztosítani tudná.       

A szállodaipar, a szállodák üzemeltetése, menedzsmentje is egyre bonyolultabbá válik, a folya-

matosan változó piaci, gazdasági és társadalmi körülmények hatására.    

 

Hipotézis 5.  
H5: Magyarországon a kistérségi/járási területi szintű területegységek tekintetében a főbb 

szállodákra vonatkozó szálláshelyi mutatók egyenetlenül növekedtek az egyes térségek kö-

zött. Ezek a mutatószám változások (kapacitásbővülés, vendégszámok és vendégéjszaka szá-

mok növekedése, illetve a kapacitás kihasználtsági és REVPAR mutatók javulása) elsősor-

ban a szállodaipari szempontból kedvezőbb adottságú térségekre koncentrálódtak, és a gaz-

daságilag fejlettebb területek fejlődéséhez járultak hozzá. 

 

IGAZOLT 
Tézis 5. 

T5: A magyar szállodaipar fejlődését alátámasztó mutatószámok növekedése, elsősor-

ban a turisztikai és szállodaipari tekintetben kedvező adottságú térségekre koncentrá-

lódott, és a gazdaságilag fejlettebb területek fejlődéséhez járult hozzá.  

    

 

Minden egyes új szállodai beruházás hosszú évtizedekre meghatározó döntés, nemcsak a szál-

loda tulajdonosai, az üzemeltetésben részt vevő alkalmazottak és a leendő vendégkör számára, 

hanem az adott terület jövőbeli fejlődése szempontjából is.   
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     A turizmus folyamatos fejlődésével már a turizmus ismeretanyaga is annyira széleskörűvé 

és összetetté vált, hogy egy ilyen speciális téma gazdasági és társadalmi hatásainak feltárása, 

analízise, a következtetések levonása, azok megfogalmazása sok szakértő együttes kutatómun-

kájával lehet csak eredményes. A mélyinterjúkban közreműködő személyek szíves segítsége, 

türelme, tudása és szakértelme nélkül nem lehetett volna számos összefüggést felfedni. Szük-

séges volt a szakértői megerősítés számos olyan kérdésben is, amely látszólag könnyen eldönt-

hető, korábbi felhalmozott egyéni ismereteink és a szakirodalmak feldolgozása alapján, de a 

megerősítéseknek is kiemelkedő szerepe van, mert igazolhatják feltevéseink helyességét, de 

legalábbis a gondolkodás helyes irányát.  

 

     Egy ilyen átfogó téma kutatását valószínűleg soha nem lehet teljesen befejezni, csak abba-

hagyni az addig feltárt eredmények leírásával és összegzésével. A szekunder és primer kutatá-

saim során számos olyan, a témakörhöz érintőlegesen kapcsolódó, ahhoz sok szállal kötődő 

részterülettel találkoztam, amelyek feldolgozása és azok dolgozatba való beépítése nem, vagy 

csak részben valósulhatott meg. A turisztikai fejlesztések komplex vizsgálata, tervezése még 

számos elemzési lehetőséget tartogat, a szállodaipar és a turizmus rendszerén belül is.  

A választott téma, amelyet a dolgozat címe jelez, viszonylag kevéssé kutatott terület még, hi-

szen a szállodák tulajdonosai, a szállodaipar jeles szakemberei a szállodai beruházások sikeres-

ségében és a szállodák eredményes, minél nagyobb profitot realizáló működtetésében érdekel-

tek elsősorban. A szállodaipar turizmusfejlesztéssel, területi fejlődésével kapcsolatos összefüg-

gésrendszerének feltárása eddig még nem tartozott a szállodás szakma és a szállodás szakiro-

dalom érdeklődésének középpontjába, pedig szállodás szakismeretek és gyakorlat nélkül, a te-

rület speciális jellege miatt ez nehezen megvalósítható.   

Kutatásaim során igyekeztem néhány olyan új, vagy eddig még kevésbé ismert és kutatott rész-

területre is koncentrálni, amelyek új vagy részben új eredményeket hozhatnak, esetleg a korábbi 

kutatások továbbfejlesztését, továbbgondolását segítik, vagy készítik elő.  

A szállodai telephelyválasztás, a szállodák és szálláshelyek területi hatásainak kimutatása kis-

térségi/járási szinten, a kistérségi/járási tipizálás szállodai centrumok szerint, új eredményeket 

jelenthet a turisztikai és azon belül a szállodás szakmának és turizmusfejlesztéssel foglakozó 

szakirodalomnak. A jövőben szeretném a kutatást folytatni a még kevésbé feltárt összefüggések 

irányába, a számos kapcsolódó részterület vizsgálatával. Lehetőséget jelent a továbbiakban a 

kiemelt turisztikai fejlesztési térségek fejlődésének és a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési konst-

rukció keretében megvalósuló szállodafejlesztések vizsgálata.          
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Mellékletek 

 

1. melléklet:  

A szakmai mélyinterjúk állandó kérdései 

 

1. Ön szerint a szállodaipar milyen szerepet tölt be hazánk turizmusában?  

2. Mennyiben járulhatnak hozzá a szállodák egy adott város, régió, turisztikai fogadóterület 

fejlődéséhez? 

3. Melyek azok a gazdasági, társadalmi területek, amelyek fejlődéséhez leginkább hozzájárul-

nak a szállodák (szálláshelyek)? 

4. Ön szerint a magyar szállodaipar területi és minőségi struktúrája megfelelő? 

5. Mi a véleménye a szállodák területi koncentrációjáról Magyarországon? 

6. Milyen szállodatípusokat lenne érdemes új beruházásokkal fejleszteni hazánkban? 

7. Melyik desztinációt (régiót, kistérséget, üdülőkörzetet, várost, stb.) támogatna a szállodák 

(szálláshelyek) számára kiírandó kapacitásbővítő vagy szolgáltatások fejlesztésére fordítható 

pályázati lehetőségekkel és miért? 

8. A turisztikailag, gazdaságilag fejlett, vagy az elmaradottabb területek fejlődéséhez járulhat 

hozzá nagyobb mértékben a szállodaipar fejlesztése? Ön melyik terület fejlesztését támo-

gatná?    

9. Magyarországon a kapacitásbővítést vagy a már meglevő szállodák (szálláshelyek) szolgál-

tatásainak fejlesztését támogatná-e inkább, és miért?    

10. Hogyan ítéli meg Magyarország szállodaiparának versenyképességét, a környező országo-

kéhoz, és a legfontosabb versenytársainkhoz képest?  

11. Szükség lenne-e nagyobb állami szerepvállalásra a szállodaipar és a turizmusfejlesztés ér-

dekében? 

12. Ön szerint egy adott szálloda lehet önálló vonzerő egy desztinációban, amely hozzájá-

rul(hat) a fogadóterület ismertebbé válásához és fejlődéséhez?  

13. Döntéshozó helyzetben mit javasolna a magyar szállodaipar fejlődésének érdekében? 

14. Egyéb, szabadon kifejthető szakmai vélemény a szállodaiparról és a turizmusfejlesztésről, 

amelyet a fenti kérdések nem érintettek: 
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2. melléklet: A statisztikai kistérségek (2012) és a járási rendszer (2013) Magyarországon 

 

 
 

Forrás: KSH, Területi Statisztikai Évkönyv 2012 (kistérségek), 2013 (járások) 
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3. melléklet: A vendégéjszakák száma a turisztikai szempontból legfontosabb 50 településen  

(Budapesten kerületekben) a kereskedelmi szálláshelyeken, 2016 

Rangsor Település / kerület 
Kereskedelmi 

szálláshelyek 

A szállodai ven-

dégéjszakák a ke-

reskedelmi szállás-

helyeken belül  

A szállodai ven-

dégéjszakák  

%-os  

részaránya  

 

1.  Budapest 05. ker. 2114361 2065395 97,6 

2.  Budapest 07. ker. 1438911 1184701 82,3 

3.  Hévíz 1056234 1027720 97,3 

4.  Budapest 06. ker. 956502 742147 77,6 

5.  Hajdúszoboszló 934895 763038 81,6 

6.  Budapest 08. ker. 884399 821937 92,9 

7.  Siófok 772975 604772 78,2 

8.  Bük 702882 621630 88,4 

9.  Balatonfüred 623036 434894 69,8 

10.  Budapest 01. ker. 582530 561130 96,3 

11.  Budapest 13. ker. 542959 523528 96,4 

12.  Budapest 11. ker. 540564 517086 95,7 

13.  Zalakaros 500319 453246 90,6 

14.  Sárvár 485683 414159 85,2 

15.  Budapest 09. ker. 453152 393004 86,7 

16.  Eger 449702 335385 74,5 

17.  Szeged 378876 309367 81,6 

18.  Győr 369354 298068 80,7 

19.  Sopron 364542 319003 87,5 

20.  Miskolc 358730 272707 76,0 

21.  Gyula 358399 249837 69,7 

22.  Budapest 03. ker. 355641 272709 76,7 

23.  Budapest 14. ker. 350998 314995 89,7 

24.  Debrecen 348216 291809 83,8 

25.  Budapest 02. ker. 337566 331608 98,2 

26.  Visegrád 245602 238844 97,2 

27.  Pécs 223821 171083 76,4 

28.  Budapest 12. ker. 217972 170561 78,2 

29.  Budapest 04. ker. 211897 211897 100,0 

30.  Budapest 10. ker. 200482 180274 89,9 

31.  Zamárdi 199637 68310 34,2 

32.  Egerszalók 198791 185236 93,2 

33.  Nyíregyháza 196256 145103 73,9 

34.  Harkány 192206 163550 85,1 

35.  Velence 185905 92770 49,9 

36.  Balatonszemes 169258 42649 25,2 

37.  Keszthely 165946 108787 65,5 

38.  Gyöngyös 165476 123906 74,8 

39.  Kecskemét 159078 145638 91,5 

40.  Zánka 155064 3967 2,6 

41.  Cserszegtomaj 152999 147216 96,2 

42.  Cserkeszőlő 148395 80747 54,4 

43.  Székesfehérvár 130417 123763 94,9 

44.  Fonyód 124106 19205 15,5 

45.  Mátraszentimre 123484 110004 89,1 

46.  Balatonalmádi 113284 86303 76,2 

47.  Balatonföldvár 106744 78244 73,3 

48.  Balatonlelle 96964 65034 67,1 

49.  Alsóörs 61748 13926 22,5 

50.  Balatonboglár 53638 10803 20,1 

 
ÖSSZESEN Magyaror-

szág 

27 629 453 

 

20 969 121 

 

75,9 

 

 Megjegyzés: külön színnel kiemelve azok a települések (Budapesten kerületek), ahol a szállodai részesedés 

90%-nál magasabb (zöld szín) és 75%-nál magasabb (sárga szín) részarányú.  

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
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4. melléklet: 

Szálláshelyek kapacitása a vizsgált városokban, 2016 

 

Városok neve 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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Állandó népesség 

Népesség  

(ezer fő) 

202 161 157 145 129 118 111 98 

Kereskedelmi szálláshelyek kapacitása 

Kereskedelmi 

szálláshelyek 

száma (db) 

41 51 52 52 58 45 25 14 

Kereskedelmi 

szálláshelyeken 

kiadható szobák 

száma (db)  

2522 2101 1998 1372 1557 1027 879 509 

Kereskedelmi 

szálláshelyeken 

kiadható  

férőhelyek száma 

(db) 

6506 8366 5489 4126 4405 3110 1986 1386 

Szállodák kapacitása (egységek száma) 

Szállodák száma 20 20 23 24 34 20 14 8 

5* szálloda         

4* szálloda 4 5 6 5 3  4 3 

3* szálloda  (1) 5 8 7  (2)  

2* szálloda     (1)    

1* szálloda         

Kategória nélkül 13 14 12 11 23 16 8 3 

Szállodák kapacitása (szobák száma) 

Szállodákban 

szobák száma 

2006 891 814 739 1152 555 651 458 

5* szálloda         

4* szálloda 271 442 302 246 169  305 264 

3* szálloda  (25) 148 274 373  (41)  

2* szálloda     (12)    

1* szálloda         

Kategória nélkül 1432 424 364 219 598 435 305 134 

Szállodák kapacitása (férőhelyek száma) 

Szállodákban fé-

rőhelyek száma 

4430 2270 2038 1692 2608 1328 1481 1093 

5* szálloda         

4* szálloda 685 1129 678 622 362  643 658 

3* szálloda  (48) 369 583 776  (89)  

2* szálloda     (30)    

1* szálloda         

Kategória nélkül 3073 1093 991 487 1440 1033 749 292 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 

Megjegyzés: 1. A sárga színű celláknál adatvédelmi okok miatt nem hozta nyilvánosságra az adatokat a KSH  

2. (A zárójelben levő, sárga színű számok): saját számítás alapján 
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5. melléklet: 

 

Vendégforgalmi adatok a vizsgált városok kereskedelmi szálláshelyein,  

ezen belül szállodáiban, 2016 

 

Városok neve 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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Állandó népesség 

Népesség  

(ezer fő) 

202 161 157 145 129 118 111 98 

Vendégforgalmi adatok 

Vendégek száma 

KERESK. SZ. 149082 184437 167243 113893 176053 97791 79493 63229 

Vendégek száma 

SZÁLLODA 121086 147810 130290 87703 147712 73000 73815 59962 

Vendégek aránya 

szállodában (%) 81 80 78 77 84 75 93 95 

Átlagos tart idő 

(éjszaka) 

KERESK. SZ. 2,3 2,1 2,1 2 2,1 2 2 2,1 

Átlagos tart idő 

(éjszaka) 

SZÁLLODA 2,4 2,1 2,1 2 2 2 2 2,1 

Vendégéjszakák 

száma 

KERESK. SZ. 348216 378876 358730 223821 369354 196256 159078 130417 

Vendégéjszakák 

száma 

SZÁLLODA 291809 309367 272707 171083 298068 145103 145638 123763 

Vendégéjszakák 

aránya szállodá-

ban (%) 

 

 

84 

 

 

82 

 

 

76 

 

 

76 

 

 

81 

 

 

74 

 

 

92 

 

 

95 

Szállodai mutatószámok (Ft) 

Egy vendégre 

jutó szállásdíj 

SZÁLLODA 19949 17012 20285 14568 18425 18019 17579 21473 

Egy vendégéjre 

jutó szállásdíj 

SZÁLLODA 8278 8128 9691 7468 9131 9065 8910 10403 

REVPAR 

SZÁLLODA 6274 7779 9246 4780 6552 7263 5474 7681 

Átlagár 

SZÁLLODA 14557 15620 18262 11952 13093 16071 13515 14074 

Forrás: KSH adatok alapján, saját szerkesztés 
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6. melléklet: 

 

Bruttó szállásdíj bevételek a vizsgált városok kereskedelmi szálláshelyein,  

ezen belül szállodáiban, 2016 

 

Városok neve 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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Állandó népesség 

Népesség  

(ezer fő) 

202 161 157 145 129 118 111 98 

Összes bruttó szállásdíj bevétel (ezer Ft) 

KERESKEDELMI 

szálláshely 2710 2898 3010 1563 3015 1513 1368 1314 

SZÁLLODA 2415 2514 2642 1277 2721 1315 1297 1287 

Szállásdíj bevétel 

aránya szállodában  

(%) 89 86 87 81 90 87 95 98 

Idegenforgalmi adó (IFA) (millió Ft) 

A tartózkodás után 

fizetett idegenfor-

galmi adó a keres-

kedelmi szálláshe-

lyeken. 

(millió Ft) 

120,4  167,7 140,4 82,1 138,6 66,5 53,8 62 

Idegenforgalmi adó (IFA) 1 (egy) állandó lakosra számított bevétele (Ft) 

A tartózkodás után 

fizetett idegenfor-

galmi adó, egy 

főre (Ft) 

596  1042  894  566  1074  563  485  633  

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás és szerkesztés 
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7. melléklet: 

 

Turizmus intenzitás a vizsgált városokban 2008-2016 között 

(ezer lakosra vetített relatív mutatók) 

 

Városok neve 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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Állandó népesség 

Népesség  

(ezer fő) 

202 161 157 145 129 118 111 98 

1000 állandó lakosra vetített relatív mutatók a KERESKEDELMI szálláshelyeken 

Vendégszám 

alapján 

738 1145 1065 785 1364 828 716 645 

Vendégéjszaka 

szám 

1723 2353 2285 1543 2863 1663 1433 1330 

Szállásdíj bevé-

tel 

(ezer Ft) 

13415 18000 19172 10779 23372 12822 12324 13408 

1000 állandó lakosra vetített relatív mutatók a SZÁLLODÁKBAN 

Vendégszám 

alapján 

599 918 829 605 1145 618 665 611 

Vendégéjszaka 

szám 

alapján 

1444 1921 1736 1179 2310 1229 1312 1262 

Szállásdíj bevé-

tel SZÁLLODA 

(ezer Ft) 

11955 15615 16828 8806 21093 11144 11684 13133 

Turizmus intenzitás VÁLTOZÁS A TELEPÜLÉSEKEN, 

1000 állandó lakosra vetített relatív mutatók alapján, a KERESKEDELMI szálláshelyeken   

2008-2016 között 

2008 1855 1605 1448 1550 1645 1116 892 864 

2009 1539 1205 1258 1287 1454 884 756 706 

2010 1382 1303 1291 1645 1812 1026 800 659 

2011 1237 1469 1363 1368 2204 972 1369 861 

2012 1229 1556 1551 1401 2774 1021 1151 939 

2013 1371 1665 1653 1493 2579 1348 1150 853 

2014 1551 1769 1978 1476 2639 1456 1280 972 

2015 1743 2075 2055 1571 2670 1639 1273 1188 

2016 1723 2353 2285 1543 2863 1663 1433 1330 

Forrás: KSH adatok alapján, saját számítás és szerkesztés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


