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1. A disszertáció célja és hipotézisei 

 
       

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

daipart, annak fejlődését és egy turisztikai fogadóterület kapcsolatát, összefüggésrendszerét 

vizsgálja. Alapvetően a címében is szereplő szállodaipar helyzetét elemzi, de számos esetben a 

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

többféle oka van, illetve szakmai szempontból is indokolt, mivel a szakirodalom és a fellelhető 

statisztikák is alátámasztják, hogy a szállodaipart nem mindig lehet és nem mindig célszerű 

kiemelni az egész szálláshely szolgáltatást nyújtó ágazatból, és környezetéből.  

 

     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 primer kutatásokat, külön kiemelt jelentőséggel, a kistérségi/járási területi szintű rész-



 4 

letes kutatást, és a szakmai mélyinterjúk során szerzett, feltáró, magyarázó és sok esetben meg-

erősítő jellegű megállapításokat, amelyeket az adott kérdéskör elemzésénél kerültek feltünte-

tésre. 

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

maztam 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. 

 

     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 job-

ban 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 REVPAR mutatók javulása) elsősorban a szállo-

daipari szempontból kedvezőbb adottságú térségekre koncentrálódtak, és a gazdaságilag fejlet-

tebb 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 
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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 struktúrájának 

és területi fejlődésének értékelésével vizsgáltam. A hipotézisek tesztelését főként a kistérségi / 

járási területi szintű elemzés kapcsán, a legfontosabb szállodai szakmai mutatószámok és a tér-

ségek gazdasági és társadalmi fejlettségére utaló abszolút és relatív mutatók empirikus elemzé-

sével végeztem.  
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2. A kutatás módszertana 
 

      

     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 és a turizmusfejlesztés kapcsolatrendszerének elemzése, össze-

függéseinek feltárása irányába.  

   

A kutatás megtervezésekor figyelembe vettem a nemzetközi és a hazai szakirodalomnak, a tu-

rizmus kutatására, (Smith 1990); (Pearce – Butler 1993); (Ritchie – Goeldner 1994);  

(Finn – Elliott-White – Walton 2000); (Dewhurst 2006); (Veal 2011); a turizmuson belül a 

szállodaipar speciális kutatásaira (Cunningham 1991); (Hiemstra 1994); (Rushmore – O’Neill 

2012); a társadalomtudományi kutatásokra (Babbie 2001) és a marketingkutatásokra 

(Parasuraman – Grewal – Krishnan 2007); (Malhotra – Simon, 2009) vonatkozó kutatásmód-

szertan legfontosabb ajánlásait, követendő iránymutatásait.   

 

     A kutatásmódszertanra és a turizmus kutatására vonatkozó hazai szakirodalomban megjelent 

(Jandala 1992), (Michalkó 2002, 2007, 2012) (Aubert és társai, 2007), (Fehér – Kóródi 2008), 

(Dávid – Tóth 2012) (Puczkó – Rátz 2005), (Lengyel 2004) műveket, ajánlásokat, módszereket 

szintén figyelembe vettem. Számos korábban is alkalmazott hazai kutatási módszert alapul vet-

tem és kibővítettem, elsősorban a kistérségi / járási területi szintű szállodaipari elemzéseknél.  

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

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

valamilyen formában, de az irodalomjegyzékben, ennek csak egy része, az idézett, hivatkozott 

szakirodalom szerepel, mint felhasznált irodalom. 

      

     A turizmus legfontosabb nemzetközi szakmai folyóiratai közül az Annals of Tourism Rese-

arch, a Current Issues in Tourism, az International Journal of Hospitality Management, a Jour-

nal of Hospitality & Tourism Research, a Journal of Sustainable Tourism, a Journal of Travel 

Research, a Tourism Economics, és a Tourism Management folyóiratokban megjelent tudomá-

nyos cikkekből szerepelnek hivatkozások, de ezeken kívül a könyvtárakban fellelhető más fo-

lyóiratok, utolsó tíz évfolyamát is átnéztem a kutatás során.  
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     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 

a Turizmus Bulletin tudományos folyóirat egyes számaiban a szállodaiparral foglalkozó cikke-

ket is tanulmányoztam. 

 

     A nemzetközi szállodaiparra vonatkozó elemzéseknél felhasználtam az ENSZ Turisztikai 

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

OECD, Eurostat, a HOTREC, az STR Global Data, a Horwath Consulting, a Hotelsmag, és a    

bostoni Cornell Egyetem anyagai közül a Cornell Hospitality Reports, 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 alapjait biztosító statisztikák a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

nyilvános adatbázisaiból származó térítésmentes és térítésköteles 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 Ügy-

nökség szakmai anyagai szintén tartalmaztak olyan részeket, információkat, amelyek hivat-

kozva megjelentek a dolgozatban, míg mások áttanulmányozása is segítséget jelentett, a konk-

rét felhasználás nélkül is.   

     

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

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 turizmus kutatásával foglalkozó külföldi szakirodalom ajánlott SPSS alkalma-

zási technikáit is figyelembe vettem.  

 

 

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

kevesebb, és másfajta adatokat publikált, ezért az egymás után követő évek összehasonlítása az 

adatok 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.  

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 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 például a 

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

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

Magyarországon és Európa számos országában bevezetett Hotelstars Union szállodai minősítő 

rendszer, amelyek szintén befolyásolták a szállodaipart, a szállodák minőségi kategóriáit. Mivel 

a Hotelstars Union rendszer használata nem vált kötelezővé, és a szállodák jelentős része nem 
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is minősíttette magát, ezért a 2012-es évtől kezdődően a KSH statisztikáiban is megjelent egy 

új szállodai kategória: a nem minősített, „kategória nélküli” szállodák sokasága. A 2012-es év-

ben 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.    

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.   

 

 

     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 disszertáció beadásáig, több év alatt, 42 szakmai mélyinterjút készítettem, a témában jártas 

és valamilyen formában érintett szakemberekkel, szakértőkkel. 

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

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

pontból jelentős városok polgármesterei, területfejlesztéssel foglalkozó szakemberek, a turiz-

mus irányításának vezetői, a turizmus felsőoktatásában is részt vevő, a témával kapcsolatos 

valamely részterület oktatásával foglalkozó kutatók.  
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Az interjúalanyok között a „közös nevező” az volt, hogy valamennyien dolgoztak vagy jelenleg 

is dolgoznak a turizmusnak a szállodaiparral, turizmusfejlesztéssel kapcsolatos valamely terü-

letén, sokan közülük több évtizedes szakmai gyakorlati tapasztalattal, komoly rálátással, veze-

tői, döntéshozói jártassággal is rendelkeznek.     

 

A szakmai mélyinterjúk állandó kérdéseinek összeállítását a kérdések véglegesítése előtt, több 

próba mélyinterjú készítéssel teszteltem, a megkérdezettek módosításra vonatkozó tanácsait fi-

gyelembe vettem az állandó, mindenkinek feltett kérdések megfogalmazása során.  

Az állandó kérdésekre az összehasonlíthatóság, a szakmai vélemények különbözőségeinek és 

hasonlóságainak feltárása miatt volt szükség. A szakértők kiválasztásnál figyelembe vettem, 

hogy a téma több területet is átfed, így minden fontos részterületről próbáltam szakembereket 

felkérni, bevonni a kutatásba a mélyinterjúk elkészítésével, hogy minél átfogóbb eredmények 

születhessenek.    

Az állandó kérdéseken kívül, a legtöbb esetben „személyre szabott”, az interjúalany szakterü-

letével, szakmai tapasztalataival kapcsolatos kérdéseket is feltettem. Az ilyen kérdésekre kapott 

válaszokból rendkívül sok értékes szakmai információ, vélemény felszínre került, különösen 

olyan esetekben, amelyek csak kevesek által ismert részterületen, nagyon speciális szakismere-

tet igényeltek. 

A mélyinterjúk alanyai, szinte kivétel nélkül, készségesen a rendelkezésemre álltak, a legtöbben 

viszont kérték az interjúk során elhangzott véleményük anonimitásának biztosítását. Az anoni-

mitás garantálása egyébként hasznosnak bizonyult, számos olyan határozott és néha talán „sar-

kos” vélemény is felszínre került, amelyet névvel együtt nem mindenki vállalt és engedélyezett 

volna megjeleníteni. 

A mélyinterjúk általam megfogalmazott összesített tapasztalatai egyrészt az adott kérdéseket 

érintő, azokat tárgyaló egyes részeknél, másrészt az összegzésben és a hipotézisek értékelésénél 

kerültek feltüntetésre.  
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3. A kutatás eredményei, a hipotézisek igazolása 

 
 
     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 régiós 

szintű elemzése jól feltárja a területi különbségeket hazánk turizmusában. A turizmusban ve-

zető szereppel bíró néhány régió mellett, vannak kevésbé kiemelkedő eredményt mutató régiók 

is, ahol elsősorban a belföldi turizmus mondható jelentősnek, de a külföldi vendégek és ven-

dégéjszakák számának emelkedése minden régió számára fontos lenne. Az egyes régiók turisz-

tikai vonzerői, attrakciói, a régiókra jellemző turisztikai termékek szintén befolyásolják a turis-

ták által igénybe vett szálláshelyek jellegét, mennyiségét, minőségét, és az általuk nyújtott szol-

gáltatásokat. A szállodák és a szálláshelyek kiegyenlítettebb területi eloszlásával a turizmus 

számos desztinációban nagyobb szerepet tölthetne be, gazdasági és társadalmi értelemben egy-

aránt.  

 

     A szállodaipar területi koncentrációját több, különböző nagyságú földrajzi és közigazgatási 

jellegű 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 
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gazdaság. Számos külföldi és hazai példával igazolható (kínai tartományok; Győr-Audi; Kecs-

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 egy adott térség turista megtartó képessége korlátozott, többnyire 

csak a látogató, kiránduló turizmus számára jelentenek vonzerőt. 

 

 
A szakmai mélyinterjúk többsége is tükrözte azt a felfogást, hogy nem kell, és nem is szükséges 

mindenhol és mindenáron turizmust fejleszteni, csak ott érdemes, ahol megfelelő számú és je-

lentőségű 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 jövőbeni 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.    
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Vannak, és valószínűleg mindig is lesznek olyan területek, ahol nem kell és nem is érdemes 

hatalmas erőfeszítések árán, „minden áron” turizmust fejleszteni. 

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, a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának alap-

ján az első tízben levő városának polgármestere elmondta, hogy ők annyiban támogatják az új 

szállodai beruházások megvalósulását, hogy az alap infrastruktúrát biztosítják a „zöldmezős” 

beruházások számára, illetve az olyan beruházással kapcsolatos ügyintézési határidőket, amely-

ben az önkormányzat illetékes, rugalmasan kezelik, ha szükséges, többször is meghosszabbít-

ják. Manapság már nem jellemző, hogy önkormányzati tulajdonban levő telkekre kedvezmé-

nyes telekárral próbálnák odacsábítani a befektetőket, az ingatlanokat mindenki a lehető leg-

magasabb áron szeretné értékesíteni. 

 

A magyar szállodaipar alapvetően jó színvonalúnak mondható, de jelentős különbségek vannak 

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. Tu-

risztikai szempontból a fő versenytársaknak számító Bécs és Prága szinte már minden szem-

pontból megelőzi fővárosunkat, de a fejlődés Pozsonyban és Varsóban is gyorsabbnak tűnik. 

Szükséges leszögezni, hogy nem a szállodák minőségével van gond, hiszen Budapest összessé-

gében véve, színvonalas szállodai kínálattal várja a vendégeket. Prágával kapcsolatban meg kell 

jegyezni, hogy bő húsz évvel ezelőtt, 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 tanul-

mánya, amely átöleli a nyolcvanas, kilencvenes éveket, a rendszerváltás után néhány évvel, és 
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még hazánkat nevezi a régió vezető turisztikai desztinációjának, amelyet az akkori statisztikák 

objektíven igazolnak. Elgondolkodtató, hogy mintegy két évtized alatt, 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. 

 

     A nagyon sok változó feldolgozását tartalmazó, részletes kistérségi/ járási területi szintű 

kvantitatív kutatás jól kimutatta a szállodaipar és a térségek fejlettsége közötti összefüggéseket. 

Számos, nagyobb területegység elemzésénél még elfedve maradnak azok az eredmények, ame-

lyek csak egy nagyon nagy adatbázis tudományos elemzése segítségével kerülnek felszínre. 

Ennek a részletes kutatásnak az eredményei megerősítik azoknak az elemzéseknek a következ-

tetéseit is, amelyek egyszerűbb módszerek segítségével mutatnak ki hasonló összefüggéseket.  

 

A H3-H4-H5 hipotézisek vizsgálata és értékelése a kistérségi/járási területi szintű elemzés so-

rán 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 szálloda-

ipar 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 



 16 

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. 

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. 

T4: A gazdasági fejlettség szoros és egyértelmű összefüggést mutat a szállodaipar rela-

tív 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.  
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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 jövőbeni fejlődése szempontjából is.   

 

A turizmus folyamatos fejlődésével már a turizmus ismeretanyaga is annyira széleskörűvé és 

összetetté vált, hogy egy ilyen speciális téma gazdasági és társadalmi hatásainak feltárása, ana-

lízise, a következtetések levonása, azok megfogalmazása sok szakértő együttes kutatómunká-

jával lehet csak eredményes. A mélyinterjúkban közreműködő személyek szíves segítsége, tü-

relme, tudása és szakértelme nélkül nem lehetett volna számos összefüggést felfedni. Szükséges 

volt a szakértői megerősítés számos olyan kérdésben is, amely látszólag könnyen eldönthető, 

korábbi felhalmozott egyéni ismereteink és a szakirodalmak feldolgozása alapján, de a megerő-

sítéseknek is kiemelkedő szerepe van, mert igazolhatják feltevéseink helyességét, de legalábbis 

a gondolkodás helyes irányát.  
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4. A disszertáció új tudományos eredményeinek összefoglalása 
 

 

     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 terület fejlesztésével kapcsolatos összefüggésrendszer feltárása eddig még 

nem tartozott a szállodás szakma és a szállodás szakirodalom érdeklődésének középpontjába, 

pedig szállodás szakismeretek és gyakorlat nélkül, a terület 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 a turizmusfejlesztéssel foglakozó 

szakirodalomnak.  

A jövőben szeretném a kutatást folytatni a még kevésbé feltárt összefüggések irányába, a szá-

mos kapcsolódó részterület vizsgálatával. További részletes elemzésekkel a már elért eredmé-

nyek megerősítését is szeretném elérni, a legfontosabb turisztikai desztinációkban.      
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1. Purpose and hypotheses of the dissertation 
 

 

     The dissertation is studying one basic element of tourism, within the accommodation the 

hotel industry, its development and the relationship and context of the tourist reception area.  It 

basically analyses the position of a hotel industry in its title but in many cases it also mentions 

the commercial accommodations or the accommodations in general. It has different reasons and 

it is also reasonable from the professional point of view because it is also confirmed by the 

professional literature and the available statistics that it is not always possible and reasonable 

to take out the hotel industry from the entire hotel service industry and its environment.  

 

     For today, the hotel industry has become a huge industry in the world and an indispensable 

part of both social and economic life.  

Within the space limits, the main goal of the dissertation is to introduce the role and signifi-

cance of the developments of the hotel industry within the development of tourism and its terri-

torial aspects. The main purpose was to illustrate the theoretical background of the research 

with international examples and to explore the territorial relations of the development with the 

research of the Hungarian hotel industry.  

The research focused on the examination of the hotel development during the ten-year period 

between 2007-2016, and its goal was also to introduce the most important changes during this 

period.  

 

The paper is divided into three main parts.  

     In the first part (chapters 4-7) after the preliminary chapters (chapter 1-3) in the processing 

of the international and domestic special literature that served as the theoretical background of 

the research, I drafted the importance of the hotel industry, the question of the competitiveness 

of the tourist destinations in which the developed state of the hotel industry is playing an im-

portant role too.  The hotel investments, the spatial location of the hotels and the site selection 

of the hotels also decisively determine the tourism development of the hotel industry with re-

gional development attitude.   

  

     In the second and third part (chapters 8-9) you can find the assessment of the development 

of the Hungarian hotel industry and the examination of the hotel developments. The research 

regarding the Hungarian hotel industry contains on the different regional level based on the 



 22 

secondary data, with special importance, the detailed micro regions / districts researches and 

the exploring, explaining and in many cases confirming statements that were collected during 

the professional deep interviews which are indicated by the analysis of the specific issues.  

 
During my researches in connection with the topic I have investigated and drafted the following 

hypotheses (H1-H2-H3-H4-H5):  

 

     H1: The development of the hotel industry, the improvement of the hotels and accommoda-

tions significantly contribute to the general economic development of the given settlement, re-

gion and to the increase of the tourist receiving capability and the possibilities in the attractions.   

 

     H2: The development of the accommodations, especially in the less developed regions is 

more important than in case of the settlements, tourist destinations with developed tourist prod-

ucts, international attractions and the effects of the development show up in the less develop-

ment regions much more.  

 

     H3: In Hungary on the micro regional / district level a significant reorganization did not 

happen during the investigation period (2007-2016) as far as the hotel industry is concerned. 

The hotel developments have not basically changed the regional concentration of the hotel in-

dustry and the significance and relative order of the regions to each other.   

 

     H4: There is a connection between the micro regional / district economic development 

level and the relative development level of the hotel industry in Hungary. The higher level 

economic development level comes with the higher hotel industry capacities, numbers of 

guests and incomes.  

 

     H5: In respect of the micro regional / district regional units in Hungary, the accommodation 

indicators for the most important hotels have increased irregularly among the regions. These 

changes of the index-numbers (capacity expansion, increase of the number of the guests and 

the guest nights, the improvement of the capacity utilization rate and the REVPAR indicators) 

have concentrated for the regions with more favourable conditions from the viewpoint of the 

hotel industry and they contributed to the development of the economically more developed 

regions.  
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     I examined the first two hypotheses (H1–H2) and draw the conclusions with the through 

elaboration of the international and home scientific special literature, the detailed study and 

analysis of the statistical data originating from the secondary data bases and made an assessment 

of the in-depth interviews and compared the different opinions.    

     I have analysed the further hypotheses (H3–H4–H5) with the assessment of the regional 

structure and development of the Hungarian hotel industry. I executed the testing of the hypoth-

eses mainly in connection with the analysis on the micro regional / district level, with the em-

pirical analyses of the most important hotel professional index-numbers and the absolute and 

relative indicators relating to the economic and social development of the regions.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

2. Methodology of the research 

 

     The selection of the topic of the dissertation was based on the practical experience collected 

during the more than two decades in the hotel industry. Later, also joining the education and 

research of tourism I could get to know several other fields which stimulated the analysis and 

exploration of the relations between tourism, hotel industry and tourism development.     

 

     When I was planning the research I also considered the most important recommendations, 

the directions of the research methodology of the national and international literature for the 

research of tourism (Smith 1990); (Pearce-Butler 1993); (Ritchie – Goeldner 1994); (Finn – 

Elliott-White – Walton 2000); (Dewhurst 2006); (Veal 2011); within tourism for the special 

researches of the hotel industry (Cunningham 1991); (Hiemstra 1994); (Rushmore –  O’Neill 

2012); the sociological researches (Babbie 2001) and the marketing researches (Parasuraman – 

Grewal – Krishnan 2007); (Malhotra –  Simon, 2009).    

 

     I also considered the works, recommendations, methods for the research methodology and 

the research of tourism that were published in the national special literature (Jandala 1992), 

(Michalkó 2002, 2007, 2012) (Aubert et al. 2007),  (Fehér – Kóródi 2008), (Dávid –  Tóth 

2012) (Puczkó –  Rátz 2005), (Lengyel 2004) and I have also taken many national research 

methods that were used previously as starting-point and I also extended them, first of all in case 

of the analysis of the hotel industry on the micro regions / districts  levels.   

During the research and processing of the special literature, about two years, I have studied 

more than five hundred books, book chapters, scientific publications and professional articles 

which were connected with the topic in one form or another but in the bibliography, as the 

references, you can only find a part of them, the quoted, cited professional literature.   

 

     You can find references from scientific articles that were published in the most important 

international trade papers just like Annals of Tourism Research, Current Issues in Tourism, 

International Journal of Hospitality Management, Journal of Hospitality & Tourism Research, 

a Journal of Sustainable Tourism, Journal of Travel Research, Tourism Economics and Tourism 

Management, but besides them I also went through the last ten volumes of other papers during 

the research.   
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     I also studied the articles of the Hungarian trade papers, Turizmus Panoráma, Turizmus 

Trend, then their followers, Turizmus.com, Turizmus & Vendég, the previous high level pro-

fessional trade papers, GSZT (Gastronomy-Hotel-Tourism), TTG (Travel Trade Gazette) Hun-

gary and those of some volumes of the scientific review Turizmus Bulletin too.   

 

     By the examination of the international hotel industry I have used specific analyses of the 

UNWTO (United Nations World Tourism Organization), the WTTC, OECD, Eurostat, 

HOTREC, STR Global Data, Horwath Consulting, Hotelsmag and from the materials of the 

Cornell Universtiy the Cornell Hospitality Reports. 

Beside the printed special literature, the database of EBSCO, the Emerald, and a Web of Science 

also assisted me to be able to study of the scientific level publications.    

     The statistics that provide the basis of the analyses in Hungary were made by the application 

of the free data and those from the Hungarian Central Statistical Office (HCSO) to be paid for.  

The Hungarian hotel industry special materials, the reports, trend reports prepared by the Hun-

garian Hotel & Restaurant Association and the professional materials of the Hungarian Tourism 

Agency also contained parts and pieces of information which were quoted in my paper, on the 

other hand the study of other materials has also assisted me even without their exact use too.  

 
     The important part of the empiric research was the SPSS analysis that is based on the sec-

ondary data (HCSO data) which was implemented by processing the hotel industry indicators 

for the micro-regions and the economic and social development of the micro-regions and in-

volving them into the analysis. Out of the special literature of the SPSS research in Hungarian 

(Sajtos – Mitev 2007) and (Székelyi – Barna 2005), I have also taken the SPSS application 

techniques recommended by the foreign special literature dealing with the research of tourism 

into consideration.  

 
     I have analysed the effect of the hotel industry on the development of a given micro region 

both in economic and social terms.   The most detailed micro regional data provided by the 

HCSO (touristic, hotel, economic and social index-numbers), the relationship between which I 

have examined with the SPSS research and data analysis. In connection with the SPSS research 

and data analysis I have judged ten whole calendar years from 2007 to 2016.   

Originally, I have planned the judgment of data from the year of 2003 but the HCSO have 

published even less and different sort of data between 2003 and 2006 therefore the comparison 

of the years in succession was impossible because of the divergence of the data. The micro 
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region data base of 2007 has not contained so many types of data yet than that from 2008 but 

the available data have already been suitable for the comparison of several series of data and 

including them in the analysis.   

Therefore, a part of the detailed analyses has covered ten years (between 2007 and 2016) while 

the other part of it has processed nine entire calendar years (2008-2016).    

In the meantime the number of the micro regions has also changed in Hungary several times, 

so, it has meant many difficulties too to track these changes in the data entry and processing, so 

that the changes does not distort the results that were received.  

     The micro regional research involved problems as of 2013. On the 1st of January 2013, the 

districts were founded and the social – economic data were available only on this level from 

this year, while the tourist data still in micro regional breaking down.  

Seeing that districts that were founded in 2013 did not conform to the territory and the number 

of inhabitants of the previous micro regions, the other data did not comply with each other 

either.  It was necessary to carry on the research to make the data comparable with converting 

them to the same regional level.  

 

     As a service to be paid for, the Complex Service Department of HCSO has recollected the 

social-economical index-numbers that were available on the district level between 2013 and 

2016 and figured them according to the last valid regional number system to the previous micro 

regional level.    

This way the comparability of the previous micro reginal data of 2007-2012 and those of the 

districts of 2013-2016 was enabled in the accumulated analysis of the data between 2007 and 

2016 that covers 10 years in total. The research that started on the micro reginal level has al-

ready been continued on the district level that could also be realised in its running with the 

above mentioned technical assistance.    

 

     There were legislative changes in tourism also for the hotels; the governmental regulation 

239/2009. (X.20.) on the “detailed provisions for the accommodation-service activity and the 

order of issuing the accommodation-operation permission” was published for example and the 

Hotelstars Union hotel qualification system was introduced in Hungary and in many countries 

of Europe which have also influenced the hotel industry and the quality categories of the hotels. 

Considering that the use of the Hotelstars Union system became not compulsory and the signif-

icant part of the hotels did not even have themselves qualified a new hotel category has also 

appeared in the statistics of HCSO from the year of 2012: the great number of non-qualified 
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hotels “without category”. In the year of 2012, the number of the non-qualified hotels amounted 

to more than ten per cent which unfortunately does not make the exact follow-up of the hotel 

categories possible any more in later years.  

The year 2007 was a record year in the recent tourism in Hungary and this was the last full 

calendar year which has not been affected by the economic crisis yet, so, this is the most suitable 

for a starting year of the tourism analysis during a medium-term assessment. The year 2011 is 

the year after the crisis but at least the year of recovery from the point of view of tourism, with 

acceptable results in several respects.   

Thus, as a result of the evolution of the economic conditions, the ten-year time-frame between 

2007 and 2016 can be considered as an over-all-time period that is ideal for the kind of analysis 

which contains a record year before the crisis, the years of the crisis and then the years with 

even better results.  

In the paper you can find data of the previous years and their analysis on the home and interna-

tional level too but the main part of this detailed empirical research is about this ten-year period.   

 

     From the primary research techniques I have applied in-depth interview because the topic is 

so special and it tackles cross-cutting questions too that the well-founded opinion of the com-

petent professionals can really be relevant and scientifically reasonable.  

Basically, I made structured interviews which enabled the quantitative comparison too, but in 

case of the most interviews I also put personalised questions which also enabled the qualitative 

analysis.    

 

Until I issued the dissertation, I have made 42 in-depth interviews during several years with 

specialists and experts who are familiar with the theme and concerned in some form.  

Among the interviewees there were hotel owners, hotel managers, chief executives of tourist 

professional associations (MSZÉSZ, TDM, MISZ), mayors of cities which are significant for 

tourism, experts dealing with area development, leaders of tourism, educators who are dealing 

with the education of any partial field of the theme and also taking part in the high education.  

The “common denominator” between the interviewees was that all of them were or still are 

working on a field of tourism in connection with the hotel industry, tourism development, many 

of them also have professional practical experience of several decades, with serious insight, 

management skills, decision-making experience.      

 
     Before making the questions final, I tested the arrangement of the constant questions of the 

in-depth interviews with making several trial in-depth interviews, I considered the pieces of 
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advice of the persons questioned when drafting the constant questions that were put to every-

body.  The constant questions were needed because of the comparability, the exploration of the 

varieties of the professional opinions.  

When I selected the experts I also considered that the theme covers several fields too, so, I tried 

to ask, involve specialists into the research from all important partial fields with whom I made 

the deep interviews so that even more comprehensive results could be obtained.     

Out of the constant questions, in many cases I also put “personalised” questions that were in 

connection with the special field, professional experience of the interviewees.  From the an-

swers to this kind of questions I received many pieces of precious professional information, 

some opinion have emerged, especially in the cases when very special professional knowledge 

was needed on a partial field that is only known by very few people.  

The interviewees of the in-depth interviews, almost without exception, were readily at my ser-

vice, however, most of them wanted me to keep their opinion they expressed during the inter-

view anonymous. Keeping their opinion anonymous proved to be useful by all means, a lot of 

definite and sometimes some “sharply formulated” opinion surfaced too which were not al-

lowed by everybody to be published, if not anonymous.  

I indicated the pieces of experience of the in-depth interviews that I have summarized and 

drafted by each part referring and discussing the specific question on the one hand and in the 

summary and the assessment of the hypotheses on the other hand. I also published some typical, 

word for word quotation too, making after the parts affected and providing anonymity of the 

interviewee.  
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3. Results of the research, proof of the hypotheses 

 

 

 

     The dominant part of the Hungarian tourism is concentrating on some areas of the country 

which is reflected by the accommodations, hotel industry reception capacities, the number of 

the tourism nights spent in the accommodations and the turnover data faithfully.  

The hotels and the accommodations are all the more significant from the supply elements of a 

specific tourist reception area, they affect the tourist reception capacity of the region very much. 

The analysis of the most important index-numbers of the Hungarian tourism and the Hungarian 

hotel industry on the regional level reveals the regional differences in the tourism of our home 

very much. Over the leading areas in tourism, there are regions which show less significant 

results where the domestic tourism is important first of all, however, the increase of the number 

of the foreign tourists and the tourism nights would be important for all regions. The tourist 

attractions, the tourist products that are typical for the regions also influence the type, quantity, 

quality of the accommodations used by the tourists and the services provided by them. With the 

more balanced territorial distribution of the hotels and accommodations tourism could play a 

more significant role in many destinations, as far as the economy and society are concerned.   

 

     The regional concentration of the hotel industry can be made perceivable by the analysis of 

the state of hotel supply, capacity and tourist traffic data of regional units with geographical 

and administrative character and that of some important index-numbers of the hotel industry. 

On the basis of the available statistics one can most effectively assess, analyse the regional 

location of the hotels, the Hungarian hotel industry on the regional, departmental and micro-

regional level.  

 
     The first hypothesis can be also considered justified both on the international and home spe-

cial literature, the regional researches and the professional deep interviews. There is almost no 

contrary opinion according to which the hotels play an important role in the tourism and their 

development can significantly contribute to the development of tourism and a tourist destina-

tion. The assessment of the exact statistical index-numbers confirms this general assumption.  

The significant tourist destinations usually have a developed hotel industry but the appropriate 

pace of development is also needed to the economic and social development of the cities that 

are not especially considered to be tourism destinations in order that the industry and economy 

can develop further. It can be proved by many foreign and home examples (Chinese provinces; 
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Győr-Audi; Kecskemét-Mercedes) that for example the producer investments make the devel-

opment of hotels and accommodations necessary which, later, can also support the free time 

segment out of business tourism through the increased hotel capacity and the competition of 

the quality of services.  

     

Hypothesis No.1  

H1: The development of the hotel industry, the development of the hotels and accommoda-

tions significantly contribute to the general development of the given settlement and region, 

to the increase of the tourist receiving capability and the possibilities in the attractions.  

 

PROVED 
Thesis No.1 

T1: The hotel industry significantly contributes to the economic development of a given re-

gion and the developments increase the tourist receiving capability and the possibilities that 

originate from the tourist utilization of the attractions.  

      

 

 

     Contrary to the expectations, the second hypothesis that the development of the hotel indus-

try and the tourist developments in general would be more important in the less developed 

regions could not be proved in general terms. This hypothesis would stand on certain exact 

territories but in general, referring to all territories it does not.   

The investors encourage the growth in already well-established tourist destinations first of all 

and the application possibilities that are invited for the less developed regions do not compen-

sate the poor investor willingness on the territories that are less suitable for the tourism devel-

opment.   

The regional analysis of almost all levels makes the strong regional concentration of the Hun-

garian tourism well perceivable. Tourism is of paramount importance on numerous points of 

Hungary, they are the cities and settlements that are affected by medical tourism first of all.   

But, there are no or just some high-level hotels, accommodations on the areas with significant 

tourist attraction power, on world heritage locations and immediately next to national parks. In 

the lack of them the tourist-holding capacity of a specific region is limited, they mostly mean 

attraction for the visit, excursion tourism.  

The majority of the in-depth interviews also reflected the idea that it is not needed to develop 

tourism by all means and everywhere, it is worth doing so, where there is a suitable number of 

significant attractions and the development of the tourist products can be performed effectively.   

  



 31 

Hypothesis No. 2 

H2: The development of the accommodations are more important especially in the less de-

veloped regions than in case of the settlements, tourist destinations with developed tourist 

products, international attraction power and the effects of the developments in the less de-

veloped regions are more effective.  

 

NOT PROVED 
Thesis No. 2 

T2: The development of tourism and within this the development of the hotel industry and 

the accommodations are not reasonable in all regions. It needs a detailed and individual anal-

ysis whether it is worth developing the hotel industry and tourism.  

   

 

Bigger emphasis could be laid on the development of regions with significant attraction power 

but poor reception capacity than on the future hotel industry investments but only there where 

this is confirmed by preliminary detailed analyse too.  

The similar reception areas with suitable hotel and accommodation supply could also reach 

more incomes and the advantageous economic and social effects of tourism could also appear  

more intensively.   

 

     One important question of the in-depth interviews is whether the development of the hotel 

industry can contribute more to the tourism-oriented, economically advanced areas or those 

which are less developed and whose development it could support – the opinions were very 

different and contradictory.   

This was the question by which the least understanding could be felt either and very polarized 

remarks can be heard too. It was a comment as well that tourism and hotel industry really con-

tributes to the further development of the developed regions but it does not balance, it rather 

increases the differences between the developed and the underdeveloped areas.     

The perpetual dilemma of the economics is whether we should develop the areas where it re-

covers sooner and is refunded more effectively and better or whether we should give a chance 

for the less developed areas to close up socially and economically thorough supporting the less 

developed areas.   

In the developed market economies where the supply market (hotel capacity) reaches the level 

on some tourist reception areas with which the demand could not keep up any more, oversupply 

has been develop in many cases. The areas like this are not even preferred by the investors in 

case of new investments but they are looking for new destinations for their new hotel invest-

ments that can previously be considered less attractive.     
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There are and probably there will always be the kind of fields where there is no need and it is 

not worth either developing tourism at huge cost “at all costs”.  

However, in many places tourism can be a breaking out point for a less developed region but it 

has to be considered how much it would cost as far as the investment is concerned, what  the 

chances and the effectivity are.  

The mayor of a city in the top ten on the basis of the tourist nights spent in the commercial 

accommodations said that they support the new hotel investments so far that they provide the 

basic infrastructure for the “greenfield” projects and they handle the administration deadlines 

in connection with the project in which the self-government is competent flexibly, if it is nec-

essary they prolong it several times. Nowadays it is no more typical that they try to invite in-

vestors with preferential price of the land, everybody wants to sell the real estates at the highest 

possible price.  

 

     Basically, the Hungarian hotel industry is of fairly good standard but there are significant 

differences between the independent hotels and those belonging to hotel chains in different parts 

of the country. However, the structure that has developed and the concentration of the hotels 

can be criticized but this can already be considered as circumstances which could only be 

changed at significant extent during decades. From the quality point of view, our hotels are 

competitive as compared to the competitors who are important from the respect of tourism but 

the hotel index-numbers, the incomes achieved are unfortunately not and this influences the 

tourism of the whole country, the tourism income very much too.    

In connection with the competitiveness of the Hungarian hotel industry, which can be objec-

tively assessed on the one hand, it also contains subjective elements on the other hand, people 

rather expressed their negative and pessimistic opinion during the deep interviews.   

Many of the interviewees emphasized almost the last place of Budapest among the capitals 

taking part in the comparisons of the European hotel industry as far as the most important hotel 

industry index-numbers are concerned. Vienna and Prague which can be considered as the main 

competitors from the point of view of tourism get ahead of our capital just from all points of 

view, but the development seems to be faster in Bratislava and Warsaw too. It must be pointed 

out that the problem is not with the quality of the hotels, since Budapest is welcoming the guests 

with a high standard hotel supply as a whole. In connection with Prague, one has to tell that 

over twenty years ago at the time of the political transformation the Hungarian capital preceded 

the then Czechoslovak capital as far as the tourist possibilities and the exact index-numbers are 

concerned. A related study of a foreign researcher Hall (1993, 350) on the tourism of Eastern 
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Europe includes the 80s and 90s and after some years of the political transformation it still calls 

our country the leading destination of the region which is proved by the statistics of that time 

objectively. It also makes one wonder why we could not preserve and make use of our previous 

more advantageous factors during about two decades, in spite of the development and, however, 

a lot of people have analysed and partially explored the reasons their roots go beyond the frame-

works of the hotel industry and tourism.  

 

     The detailed quantitative research of the micro regions that contains the processing of many 

variables showed the connection between the hotel industry and the advanced stage of the micro 

regions very much. 

When analysing a lot of bigger unit areas those results still remain covered which only become 

known with the scientific analysis of a very big database. These results confirm the results of 

those analyses too by which can be shown and made clear with less complicated methods too.   

 

The examination and assessment of the H3-H4-H5 hypotheses were introduced in details during 

the analysis on the micro regional / district level.  

The H3-H4-H5 hypotheses were proved during the examination in which it was a very im-

portant factor that I analysed the relative indicators per thousand inhabitants. If I had left the 

relative indicators aside not exactly the same results would have come out on many fields.  

Hypothesis Nr. 3 

H3: In Hungary on the micro regional / district level a significant reorganization did not 

happen during the investigation period (2007-2016) as far as the hotel industry is con-

cerned. The hotel developments have not basically changed the regional concentration of 

the hotel industry and the significance and relative order of the regions to each other.  

PROVED 
Thesis No. 3 

T3: The developments of the investigated period did not basically change the territorial con-

centration of the Hungarian hotel industry.   

The majority of the developments happened on the important fields of the hotel industry.   

 

 

The development in the hotel industry concentrated on the hotel industry centres first of all 

which cannot be influenced by the regional supports of the less developed regions either.  

The significant part of the development sums did not consist of capacity enhancing investments 

but supports with service improving character, which were needed very much of course.    

According to my calculations, if all supports had been hotel investments the capacity of the less 

developed areas would have increased only by some percent, with some new Hungarian hotels 
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of average size, which taking more than one thousand Hungarian hotels into consideration, 

would not have meant a significant rearrangement either, neither from the point of territorial 

nor cultural point of view. The application supports are very important and all potentials have 

to be used but they cannot replace or influence the investment willingness of the private sector 

and the location of the projects either.    

 

Hypothesis No. 4 

H4: There is a connection between the economic development on the micro regional / dis-

trict level in Hungary and the relative development of the hotel industry. The higher eco-

nomic development level involves higher capacities, number of guests and incomes in the 

hotel industry.  

 

PROVED 
Thesis No. 4 

The economic development shows a close and explicit connection to the relative develop-

ment of the hotel industry.  

 

 

In the analyses on the micro regional level, the connection between the development of economy 

and that of the hotel industry were very well and exactly. There are some micro regions / dis-

tricts in Hungary and within these there are some important settlements from the point of view 

of tourism where there are hardly other possibilities out of tourism which the local inhabitants 

could make their living from.  

The hotel industry, the operation, management of the hotels become even more complicated 

too, as a result of the continuously changing market, economic and social circumstances.   

Hypothesis No. 5  

H5: In respect of the micro regional / district regional units in Hungary, the accommodation 

indicators for the most important hotels have increased irregularly among the regions. These 

changes of the index-numbers (capacity expansion, increase of the number of the guests and 

the guest nights, the improvement of the capacity utilization rate and the REVPAR indica-

tors) have concentrated for the regions with more favourable conditions from the viewpoint 

of the hotel industry and they contributed to the development of the economically more de-

veloped regions.  

PROVED 
Thesis No. 5 

T5: The increase of the index-numbers that confirms the development of the Hungarian hotel 

industry concentrated on the regions with favourable conditions as far as the tourism and the 

hotel industry are concerned and it contributed to the development of the economically more 

developed regions.   
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Every single hotel investment means a decision that is determining for long decades, not only 

for the hotel owners, the employees taking part in the operation and the future guests but from 

the point of view of the future improvement of the given region too.    

 

     With the constant development of tourism, also the material of knowledge of tourism has  

already become so much wide-ranging and complex that the exploration, analyse of the eco-

nomic and social effects of this kind of special theme, the establishment of conclusions, their 

drafting can only be successful with the common research work of many experts. Without the 

kind assistance, patience, knowledge and special knowledge of the participants in the deep in-

terviews, one could not have explored many connections. The professional confirmation was 

necessary in many questions too, which seemed to be easy to decide on the basis of our previous 

accumulated individual knowledge and the processing of the special literature but the confir-

mations also played a significant role because they can confirm the rightness of our assumptions 

but at least the right direction of our thinking.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

4. Summary of the new scientific results of the dissertation 

 

 

     This kind of research of the overall theme cannot be never completely finished, just stopped 

with putting down and summing up the results that have been revealed until that time. During 

my secondary and primary researches I have met many partial fields that are touched upon and 

are connected with many fibres to the subject matter of which processing and involving into the 

paper could not be realised at all or only partially. The complex examination, planning of the 

tourist developments still present many possibilities for analysis within the hotel industry and 

system of tourism too.   

The topic that was selected and is indicated by the title of the paper, is still a relatively little 

researched field, because the owners of the hotels, the prominent specialists of the hotel industry 

are interested in the success of the hotel investments and their effective operation realizing even 

much profit first of all. The revelation of the context in connection with the area development 

has not belonged to the centre of interest of the hotel profession and the hotel special literature 

yet, however, without any hotel professional knowledge and practice, because of the special 

character of the field it is difficult to realize.    

During my researches I tried to focus on some new or until now less well-known partial fields 

too which produce new or partially new results, assist or prepare the further development, fur-

ther thinking of the previous researches, etc.  

The hotel location choice, the statement of the regional effects of the hotels and accommoda-

tions on the micro-regional/urban district levels, the micro-regional/urban district typifying ac-

cording to hotel centres, can mean new results for the tourist profession and within this for the 

hotel profession and the professional literature dealing with the tourist development.   

In the future I would like to continue the research in the direction of the less explored connec-

tions, with studying many relating partial fields. I also would like to strengthen the already 

achieved results too, in the most important tourist destinations.      
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