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A kulturális turizmus magyarországi városi helyszíneinek
pozícionálása
BERKI MÓNIKAGONDA TIBOR1
Abstract
Positioning of urban scenes of cultural tourism in Hungary
Based on the global trends of tourism an increasing role of urban tourism can be anticipated in perspective. Due to the international tourist attractions and products, the urbanised areas
with a wide range of cultural offer will be upgraded and gain a strategic role in Hungarys tourism
as well. In this paper the market position of cities will be investigated those possessing an adequate
amount and quality of tourist attractions to capture the leading role. The temporal change and structure of guest flow, and the accommodation capacities as the focal element of the tourism infrastructure were analysed. After tracing the initial phase of product development its priorities were
analysed. Relying on them it can be stated that in the development concepts the types of cultural
tourism attractions are broadening and being diversified continuously. Besides the traditional product type elements new sorts of experience will take over that can produce competitive advantage.
Exploiting this the soft spots of tourism infrastructure should be eliminated, otherwise reaching the
phase of intense growth does not seem plausible.

Bevezetés
A városok minden korban kedvelt célpontjai voltak a szabadidõs és egyben az üzleti célú
utazásoknak. A 21. sz. elejére reneszánszát éli az urbánus térségekhez szorosan kapcsolódó kulturális turizmus. Növekvõ kereslet jellemzi az e téren széles skálát kínáló városokat, és a jövõben is
a diverzifikált vonzásadottságokkal rendelkezõ nagyvárosok szerepének emelkedésére számíthatunk,
míg az egysíkú, hagyományos tömegturisztikai termékelemeket tartalmazó attrakció hiányában az
érdeklõdés csökkenése várható.
Az eltérõ kultúrák megismerési igénye által motivált utazások többségében a városok épített öröksége és kulturális rendezvényei jelentik a legfõbb vonzerõket. Nemzetközi szinten elvitathatatlanul a kulturális fõvárosok állnak a kulturturizmus középpontjában, de a kisebb attrakciók
és az új, eddig a turizmus piaca számára feltáratlan területek, települések iránt is növekvõ érdeklõdés tapasztalható (City tourism & Culture )
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Hazánkban az idegenforgalmi kínálat szélesedése, diverzifikációja ellenére jelentõs szerep
hárul a kiemelt turisztikai élményeket nyújtó városainkra, azok piacfejlesztésére. Ennek oka egyrészt abban keresendõ, hogy felértékelõdnek a kultúrával kapcsolatos, a társadalmi-gazdasági helyzet javulásával megjelenõ magasabb hierarchiájú szükségletek (pl. ismeretszerzés, az önmegvalósítás igényének egyre szélesedõ megnyilvánulási formái).
A városok elõnye megfigyelhetõ a szállás-struktúra, a turisztikai infra- és szuprastruktúra
mennyiségi és minõségi összetétele alapján is. A turizmus termékkínálatának magasabb, növekvõ
volumene hozzájárulhat a város gazdasági és társadalmi életének dinamizálásához, versenyelõnyük
megtartásához, annak további növeléséhez. Az idegenforgalom ismert és igazolt multiplikátor hatása révén a kulturális iparral együttmûködve a városok egyik húzóágazatává válhat. A hazai turizmusfejlesztésben betöltött szerepükre MICHALKÓ G. (1999) is rámutatott, mivel széles skálát felmutató kulturális vonzásadottságaik révén tudják stabilizálni, ill. javítani pozíciójukat a turisztikai
piacon. A városok élményszerzést, környezetváltozást kínálnak, magas szintû szolgáltatások igénybevételét teszik lehetõvé, míg a komplex turisztikai termék kialakításával hazai és nemzetközi szinten is versenyképes, sajátos motivációjú turistarétegek vonzására válnak képessé.
Tanulmányunkban Magyarország jelentõs turisztikai  ezen belül kiemelten kulturális  potenciállal rendelkezõ városainak mutatóit, kulturális turisztikai kínálati termékelemeit vetettük össze.

A kulturális turizmus ismérvei
A kulturális turizmus definíciójára számos példát találunk a nemzetközi és a
hazai szakirodalomban (MICHALKÓ G. 2004; RICHARDS, G. 2001; SHAKLEFORD, P. 2001;
TASNÁDI J. 2002; ZEPPEL, H.HALL, C.M. 1992). A hagyományos értelemben vett
vonzerõtípusok mellett  amelyek elsõsorban a múlthoz kötõdnek , a jelen kulturális értékei is megjelennek, így többek között az életmódhoz és a különbözõ területi
egységekhez kapcsolódó attrakciók.
A kulturális turizmus klasszikus vonzerõi három csoportba sorolhatók:
 épített és tárgyi értékek (épületek, különbözõ mûvészeti ágak által alkotott
tárgyak),
 a mindennapi élethez kapcsolódó kulturális értékek (szabadidõ, életmód,
szokások, gasztronómia),
 rendezvények, fesztiválok (AUBERT A.CSAPÓ J. 2002).
A kulturális turizmus a történelmi fejlõdés során létrehozott anyagi és nem
anyagi turizmus-termékek bemutatására helyezi a hangsúlyt, így kitüntetett jelentõségûnek tekinti a vallási célú turizmust (zarándokutak), a képzési célú és ismeretszerzõ
turizmust, a kulturális rendezvényturizmust, a városlátogatásokat és a körutazásokat
(TASNÁDI J. 2002).
A kereslet szempontjából a kultúra csak ritkán jelenik meg elsõdleges motivációként, de primer kutatások rámutatnak, hogy a legtöbb látogató utazása során részt vesz
kulturális programon. A kulturális turizmus vizsgálata során ezért különbséget kell tenni
a kulturális igények kielégítése iránti és az egyéb motivációjú célcsoportok között. Az
európai demográfiai változások következtében az elkövetkezõ 1015 évben a kulturális
turizmus iránti kereslet növekedésére számíthatunk. A kulturális vonzerõk között kiemel128

kedõ jelentõségûek az ún. megarendezvények, amelyek pozitív irányba hatnak az elsõ és
a visszatérõ látogatások kiváltásánál egyaránt.
A kutatás módszertana
A tanulmány elkészítésekor a települések kiválasztása során arra törekedtünk,
hogy olyan városokat vonjunk be vizsgálatba, amelyek tényleges vetélytársai egymásnak a hazai piacon. Elsõdlegesnek tekintettük a szelekció során, hogy egyéni arculatuk legyen, és habár más és más fejlõdési pályát futnak be, mégis találunk több olyan,
a turizmust közvetve vagy közvetlenül alakító tényezõt, amelyek egymással teszik
hasonlóvá õket. Figyelembe vettük a település nagyságát, turisztikai potenciálját.
A szelekció alapját jelentette az Európa Kulturális Fõvárosa címre jelentkezõ
városok köre, amely megmutatta, hogy mely városok illesztik be hosszú távú céljaik közé a kulturális turizmus fejlesztését. A vizsgálatba Budapestet nagysága és a magyar városhálózaton belüli kiemelkedõ jelentõsége miatt nem vontuk be, míg pl. Szegedet igen. Bár az alföldi város az Európa Kulturális Fõvárosa címre nem nyújtott be
pályázatot, ám a vendégforgalmi mutatóit, termékkínálatát tekintve jelentõs szereplõ
az idegenforgalmi piacon. Ezen szempontok alapján Debrecen, Eger, Gyõr, Miskolc,
Pécs, Sopron, Szeged és Veszprém kulturális turizmusának elemzésére vállalkoztunk.
A vizsgált városok két csoportba sorolhatók:
a) regionális központok, amelyek  Gyõr kivételével  160 000220 000 fõs
lélekszámukkal alkotnak egy csoportot. Ide sorolandó Debrecen, Gyõr, Miskolc, Pécs
és Szeged;
b) 50 000100 000 lakosú városok, amelyek adottságaik, kínálatuk alapján versenyképes szereplõi a hazai és nemzetközi kulturális turizmusnak. Eger, Veszprém és
Sopron tartozik a kategóriába.
A vizsgálandó mutatók közül a fenti városokra vonatkozóan a kereskedelmi szálláshelyek férõhely-kapacitás és a vendégforgalom (vendégszám, vendégéjszaka, külföldi vendégforgalom) változását, továbbá a kulturális turizmus kínálati szerkezetének tartalmi elemeit értékeltük. Tanulmányunkat 2003-as statisztikai adatok felhasználásával készítettük el, az idõbeni folyamatok bemutatását 1993-mal kezdtük, így az utolsó évtized
változásait is fel tudtuk tárni. Az adatokból a következtetések levonásához, a szemléletes bemutatáshoz megoszlási, intenzitási és dinamikus viszonyszámokat képeztünk, amelyek segítségével abszolút és relatív összehasonlításokat egyaránt tehettünk.
A kereskedelmi szálláshelyek kapacitása
A kereskedelmi szálláshelyek férõhely-kapacitásának mennyisége és minõsége
keretet ad az idegenforgalomnak, befolyásolja a vendégek szociológiai, társadalmi hovatartozását. Az idegenforgalom szempontjából a regisztrált szálláshelyek, míg esetünkben
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ezen belül a kereskedelmi szálláshelyek a mérvadók. A szálláshely-kapacitás abszolút számait nézve a legjobb pozícióval Pécs mellett Szeged és Debrecen rendelkezik, ennek a
három városnak kiemelkedõ a fogadóképessége. A kereskedelmi szálláshelyek között a
minõséginek tekinthetõ szállodák száma, férõhelye esetében Pécs már hátrányos helyzetû. A vizsgált városok között itt a legkevesebb a szállodák száma, a férõhelyekben is
csak a hetedik helyen áll. (E téren még Eger és Miskolc is megelõzi.)
Pécsett 1000 lakosra 41,8 szállásférõhely jut, amellyel a város a középmezõnyben foglal helyet a rangsorban. Eger és Sopron rendelkezik ennél jobb mutatóval, amely fõként jóval alacsonyabb lakosságszámukból fakad.
Az 1000 lakosra jutó szállodai férõhely esetén már teljes más képet kapunk.
Az elsõ helyet az elõzõ rangsorban is élen álló Sopron foglalja el, kiemelkedõ (34,1
férõhely/1000 lakos) értékkel. Itt a második helyen Eger helyett Szeged áll, míg az
elõzõ lista második helyezettje Eger csak az utolsó helyet tudhatja magáénak. Egyértelmûen látszik, hogy az utóbbi években mely városok voltak képesek helyzetüket
struktúraváltással stabilizálni, javítani (1. táblázat).
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A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmi jellemzõi
A vizsgált települések iránti kereslet volumenét, annak változását sok tényezõ befolyásolja. A külsõ környezet hatásai közül a turisztikai konjunktúrálisdekonjunktúrális ciklusok, politikai döntések, szociálpolitikai lépések mellett számos
egyéb elemnek van jelentõs módosító hatása.
A 2004. évi adatok alapján a vizsgált városok közül hét szerepel a 15 legtöbb
vendégéjszakát realizáló városaink rangsorában. Sopron, Pécs, Debrecen, Gyõr, Eger
és Miskolc egymást követik a lista 712. helyén, csupán Szeged marad le tõlük egy
hellyel, vagyis a 14. a rangsorban. 2003-hoz viszonyítva a változás iránya már differenciáltabb képet nyújt: 10%-os, növekvõ dinamikát mutat Gyõr és Eger, míg 5%
feletti a visszaesés Debrecen és Miskolc esetében.
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Pécs vendégforgalmát a többi városhoz képest kedvezõtlen megközelíthetõsége negatív módon befolyásolja, ráadásul az 1990-es évek közepén a közelben folyó délszláv háború hatása tovább rontotta a vendégforgalmi mutatókat. Hasonló problémákkal küzdött ebben az idõszakban a szinte közvetlenül határmenti fekvésû Szeged is. A
határmenti fekvés ugyanakkor Szeged idegenforgalmára pozitív hatást is kifejt, a még ma
is jelentõs mértékû bevásárlóturizmus növeli a város látogatottságát. Bár a bevásárló-turizmus jellegzetességeinek számbavételekor megállapítható, hogy a közvetlen turisztikai
célú ráfordítás szinte nullára csökkent, és a realizált bevételek a másodlagos turisztikai
szuprastruktúránál jelentkezõ bevételek irányába strukturálódnak át.
A Sopron iránti idegenforgalmi kereslet az elmúlt években jelentõs szerkezetváltáson ment keresztül, mára hasonlók jellemzik, mint Nyugat-Dunántúl régió központja,
Gyõr. Sopron idegenforgalmában az elmúlt tíz esztendõben strukturális átalakulás ment
végbe, amely során mennyiségi helyett minõségi változás következett be. A rendszerváltás
után intenzív kapcsolat alakult ki az osztrák vendégkörrel. E piaci szegmens kereslete a
minõségi  elsõsorban egészségügyi és turisztikai  kínálatfejlesztést alapozta meg. Az
átalakulás eredményeként versenyképes, minõségi szolgáltatásokat nyújtó termék jött létre.
A város kínálati elemei között az egészségturisztikai szolgáltatások mellett a változatos
kulturális attrakciók dominálnak.
Miskolc a tradicionális nehézipari város imázsából kíván kitörni. Új arculatában
központi elemnek a kulturális adottságokat választotta. Miskolctapolca révén egy teljes
más arculatú terméktípussal  egészségturizmus  lehetséges a kínálat diverzifikációja
és a piacfejlesztés. Az idegenforgalmi funkció erõsödését jelzi növekvõ látogatottsága.
Eger Sopronhoz hasonlóan az általános és középiskolai oktatás-nevelésben kiemelt funkciót tölt be hazánkban. Az iskolás korosztályok mellett Budapest háttérterületeként  kedvezõ megközelíthetõsége révén  ideális helyszín egynapos kirándulásokra.
E célcsoport megjelenítése és mérése hagyományos idegenforgalmi statisztikai módszerekkel nem lehetséges, a vendégkör kiemelten pozitív gazdasági  vásárlóerõ növelõ 
hatása jelentkezik a településen.
Veszprém vendégforgalmi jellemzõi hasonlóak Egeréhez, a város közlekedési adottságai szintén kedvezõek, viszont a turizmus kínálati oldala szerényebb a vizsgált városoknál. Alapvetõ problémát okoz a termékfejlesztésben a központi, jelentõs
attrakció hiánya, tõkevonzó képessége is szerényebb mértékû, az osztrák határ mentén fekvõ Sopronnal vagy Gyõrrel nem tud reálisan konkurálni. Veszprém speciális
vonzereje a természeti és kulturális örökségek magas számában, a városban és annak környékén történõ koncentrálódásában nyilvánul meg.
A vendégforgalmi pozíció elemzése (19932003)
A vendégszám változása
A vendégforgalmi pozícióban az utóbbi évtizedben jelentõs változások zajlottak le. A hagyományosan listavezetõ városaink mellé felzárkóztak, sõt azokat meg is
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haladták azon egészségturisztikai központok, amelyek jelentõsebb pályázati támogatásban részesültek (Hévíz, Hajdúszoboszló, Bük, Balatonfüred). A Balaton-parti települések (Siófok, Keszthely) viszont vesztettek vonzerejükbõl.
Jól illusztrálja a képet a már említett 2004. évi statisztika, amely a Budapestet
követõen rangsorban négy egészségturisztikai központot említ, ezek közé illeszkedik a
hosszú ideig második pozíciót elfoglaló Siófok, amely jelenleg mindössze a negyedik a
listán. A 2003. évi végleges adatok alapján Pécs az utóbbi években is megtartotta negyedik
helyét a vendégérkezés alapján felállított rangsorban (2. táblázat). Ez a helyezés azért is
elõkelõ, mert Baranya megye a nyolcadik a megyék rangsorában.
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A következõ helyet a vizsgált városok közül a lényegesen kisebb lélekszámmal rendelkezõ Sopron foglalja el (15 ezer vendéggel marad le Pécs mögött). Az elmúlt évtizedben a hazai nagyvárosok vendégforgalmának két nyertese Pécs és Miskolc. A két város mellett a többi nagyvárosunknak hét évre volt szüksége ahhoz, hogy
az 1990-es évek közepén bekövetkezett visszaesést ledolgozza. Folyamatosan csökkenõ vendégforgalommal kellett szembenéznie Egernek és Sopronnak, amelyek jelenleg
is az iskolai kirándulások fellegvárai, oktatási, nevelési funkciójuk nem csak helyi és
regionális, hanem országos szinten is kiemelkedõ.
Az utóbbi évtizedben a 8 vizsgált város közül mindössze Pécs, Miskolc, Szeged és Veszprém tudta emelni látogatottságát. Közülük is kiemelkedik Pécs növekedésének dinamikája, amely meghaladja a 60%-ot az 1993. évi értékhez képest. A többi
négy város vesztett pozíciójából, amely átlagosan 6,5%-os csökkenést jelent. Eger
visszaesése volt a leglátványosabb, ahol 10 év alatt 11%-kal csökken a látogatók száma. Az abszolút számokat nézve 2003-ban Pécs, Sopron és Miskolc volt a három
dobogós helyezett.
Az országhatár közeli városok  Szeged, Debrecen  vendégforgalmát a
bevásárlóturizmus jelentõsen befolyásolja. A bevásárlóturisták statisztikai számbavételét nehezíti, hogy kereskedelmi szálláshelyeken nem, vagy alacsonyabb arányban
jelennek meg.
132

A vendégéjszakák alakulása
A vendégéjszakák alakulása eltérõ képet mutat a látogatottsághoz képest. Az e
téren az elmúlt években bekövetkezett átrendezõdéseket 1. ábra jól szemlélteti. A legtöbb
vendégéjszakát Sopron mondhatja magáénak, majd Debrecen és Pécs következik a rangsorban. A vendégéjszakák száma az 1990-es évtized végéhez közelítve szinte mindenütt
jelentõs csökkenést mutat, csak a 2000. évtõl indul meg ismét a növekedés. Pécs vetélytársai közül Szeged és Miskolc mutat az elõzõ három évben jelentõs emelkedést. A
két rangsor-vezetõ város  Sopron és Debrecen  pozícióját közvetlenül veszélyeztetik
az utánuk jövõk. 2001-ben Debrecennek még bõ 50 ezer vendégéjszaka elõnye volt
Péccsel szemben, mely elõny 2003-ra 5 ezer alá zsugorodott. A mutató szempontjából
felszálló ágban lévõ városaink közé Pécs és Gyõr tartozik, míg hosszú idõtávot vizsgálva leszálló pályát mutat Sopron és Eger látogatottsága.
A vendégéjszakák megoszlásának abszolút számaiban változatos képet kapunk
a vizsgált települések között kialakult és elmélyülõ különbségekrõl (3. táblázat). A turisztikai kereslet a magasabb kategóriájú, több szolgáltatást nyújtó szállástípusok felé fordul, egyre többen a szállodákat  azon belül is a több csillagosokat  preferálják. Nemzetközi és hazai turisztikai trendekben megfigyelhetõ, hogy a vendégek a rövidebb tartózkodások miatt kiesõ bevételt a magasabb fajlagos ráfordításokkal, magasabb kategóriájú, komplex kínálatot nyújtó szálláshelyválasztással kompenzálják. A szállodák kiemelt
szerepet kapnak a vendégek ellátásában. A vizsgálatba bevont városok közül Gyõrben a
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1. ábra. Vendégéjszakák hazánk jelentõs turisztikai potenciállal rendelkezõ nagyvárosaiban 19932003.
Forrás: Idegenforgalmi statisztikai évkönyvek, 19932003
Guest nights in the cities of Hungary with significant tourism potential, 19932003. Source: Statistical
Yearbooks of Tourism, 19932003
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legmagasabb a szállodai vendégek aránya  közéjük tartozik a turisták közel háromnegyede , míg Pécsett a legalacsonyabb  elsõsorban a szûkös szállodai férõhely kínálat
miatt , ahol mindössze a vendégek egyharmada választja a szállodákat (4. táblázat).
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A szállodai vendégek száma 2002-hez képest 3 városban (Miskolcon, Szegeden
és Veszprémben) nõtt, míg Pécsett és Sopronban 10% feletti volt a csökkenés mértéke. A külföldiek részesedése a szállodai férõhelyeken szintén jelentõs különbségeket mutat.
A vizsgált városok közül kiemelkedõen a legmagasabb az arányuk Gyõrben, amelyet
Veszprém követ, míg közepes (3040% körüli) arányú a részesedésük Egerben, Pécsett,
Szegeden és Debrecenben, Sopronban, és alacsony (20% alatti) Miskolcon.
A szállodákban eltöltött vendégéjszakák számát illetõen hasonló a helyzet. Ki
kell emelni e téren Gyõrt, ahol 2002-höz évhez képest nõtt a szállodák vendégéjszakáinak száma  holott a vendégszám csökkent , ill. Pécset, ahol a közel 20%-os vendégszám-csökkenést részben kompenzálni tudta a vendégéjszakáknak ennél jóval kisebb arányú (4%-os) visszaesése.
A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmáról árnyaltabb képet kaphatunk, ha
a vendégforgalmat szállástípusonkénti bontásban is megvizsgáljuk (2. ábra). Így már
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2. ábra. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák aránya a vizsgált településeken
szállástípusonkénti bontásban, 2003.  1 = szálloda; 2 = panzió; 3 = turistaszálló; 4 = üdülõház;
5 = ifjúsági szálló; 6 = kemping. Forrás: A KSH regionális igazgatóságainak adatai alapján
Number of guest nights in the studied cities at places of commercial accommodation, 2003.  1 = hotel;
2 = pension; 3 = hostel; 4 = bungalow; 5 = youth hostel; 6 = campsite. Source: Central Statistical Office,
Regional Directorates

feltárhatóak a települések közötti különbségek, amelyek az abszolút számokban nem jelennek közvetlenül meg. E különbségek utalnak a potenciális kereslet szerkezetére, szociológiai jellemzõire is. Mind a 8 város esetében a szállodai vendégéjszakák aránya a legmagasabb, de jelentõs (33,5%-os) a különbség a legkisebb és a legnagyobb részarány
között. Megfigyelhetõ, hogy a panzió kategória aránya azon szállástípusokban a jelentõsebb, ahol az elõbbi gyengébb mutatókkal szerepel, így Miskolcon, Pécsett vagy Debrecenben. A panziók a szállodai férõhelyek hiányát tudják valamelyest pótolni, de az általuk kínált szolgáltatások szûkebb körûek, szerényebbek. A turistaszállások és az ifjúsági szállók a klasszikus oktatási  elsõsorban egyetemi  központjainkhoz köthetõek, ill.
a már említett, jelentõs oktatási-nevelési szerepet betöltõ városainkhoz.
A lakosság utazási szokásait felmérõ kutatások alapján megfigyelhetõ a turizmusban az a tendencia, hogy az utazások az év folyamán dekoncentrálódnak (MESTER T. 2005). Az addigi egy-két hetes nyári szabadság hossza lerövidül, ehelyett növekszik a rövid, ún. hosszú hétvégés utazások aránya. Ennek egyik központi terei
az urbánus térségek. Megfigyelhetõ ez a trend a vizsgált városokban is, amelyet közvetlenül mutat az átlagos tartózkodási idõ mérõszáma. Ez a mutatószám az országos átlagot  a közel három vendégéjszakát  egyik városban sem érte el, viszont jelentõs különbségek jelentkeznek az egyes vizsgált városok között. Legmagasabb az
átlagos tartózkodási idõ Gyõrben, Debrecenben és Sopronban (2,6 éjszaka/vendég
körül), majd Egerben (2,3 éjszaka/vendég), és a sort Miskolc (2 éjszaka/vendég),
végül Pécs és Szeged (1,9 éjszaka/vendég) zárja.
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A külföldi vendégek arányának alakulása a kereskedelmi szálláshelyeken a
vizsgált városokban 19932000 között
A rendszerváltás óta jelentõs változások következtek be a beutazások volumenében és szerkezetében. Eltûntek ugyanis a sokáig tartósnak hitt, ám valójában ideiglenes nemzetközi vonzerõink (LENGYEL M. 2002), Kelet-Közép-Európában új  az
addig elzártságukból fakadóan a nyugat-európai turisták számára ismeretlen  vetélytársak jelentek meg a piacon. A beutazó külföldi turisták országonkénti összetétele is
átalakult: az addig jellemzõen szocialista országokból érkezõ vendégek száma a korábbinak a felére-harmadára csökkent, míg a nyugat-európai, tengeren túli országokból
érkezõk száma növekedést mutatott (3. ábra).
A belföldi és a külföldi vendégforgalom egymáshoz viszonyított aránya alapján
az országos helyzetnek megfelelõen a belföldiek túlsúlya volt mindenütt jellemzõ, ez
alól kivétel Gyõr, ahol a vendégek 60%-a volt külföldi. 2002-höz viszonyítva tovább
folytatódik a belföldi turizmus erõsödése. A vendégszám mellett hasonló a vendégéjszakák arányának a megoszlása is a hazai és a külföldi vendégek között. A külföldiek által eltöltött legmagasabb (54%) vendégéjszaka-arányt Gyõr mutatta, a legalacsonyabb érték Miskolc, Pécs, Sopron és Veszprém esetében adódott. Az országos átlaghoz (47%) legközelebb álló értéket is Gyõr mutatta (4. ábra).
A vizsgált városokban a külföldi vendégforgalom belsõ szerkezetét, volumenét
helyi tényezõk is alakítják. Így a már említett Gyõr és Sopron esetében a jelentõs hányadot a szolgáltatások igénybevétele céljából érkezõ osztrák vendégforgalom, Szegeden és Debrecenben pedig a határmenti bevásárlóturizmus teszi ki. Eger külföldi
vendégforgalmára a fõvároshoz való közelsége gyakorol pozitív hatást.
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3. ábra. A külföldi vendégforgalom a vizsgált városokban, 2003.  1 = vendégek; 2 = vendégéjszakák.
Forrás: Idegenforgalmi Statisztikai Évkönyv, 2003
Turnover of foreign tourists in the studied cities, 2003.  1 = visitors; 2 = guest nights. Source:
Statistical Yearbook of Tourism, 2003
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4. ábra. A belföldi és a külföldi vendégek megoszlása a kereskedelmi szálláshelyeken a vizsgált
városokban, 2003. Forrás: Idegenforgalmi Statisztikai Évkönyv, 2003
Division of domestic and foreign visitors in the studied cities at places of commercial accommodation,
2003. Source: Statistical Yearbook of Tourism, 2003

Az abszolút számokat tekintve a külföldi vendégérkezések száma Gyõrben a
legmagasabb (55 ezer fõ), majd jelentõs lemaradással a szintén nyugat-dunántúli Sopron követi (40 ezer fõ). Gyõr vezetõ pozíciója a városban megtelepedett Audi Hungaria
Motor Kft.-nek is köszönhetõ, ugyanis a cég a külföldi mérnökei számára jelentõsebb
mennyiségben foglal le szállodai férõhelyeket. A harmadik helyen a dél-alföldi Szeged
található, amelyet szintén csekély különbséggel Eger követ. Az utolsó két helyre szorul
vissza az össz-vendégforgalom alapján elõkelõbb helyezést elért Debrecen, végül Pécs.
A külföldi vendégéjszakák más képet mutatnak. Az elsõ hely itt is Gyõré, amelyet
Debrecen követ, majd Eger, Sopron, Pécs és Szeged után Miskolc zárja a sort. Mindezek alapján Debrecenben, Egerben és Miskolcon a leghosszabb a külföldi vendégek
tartózkodási ideje.
A külföldi vendégek származási helyét illetõen meghatározó a földrajzi közelség, továbbá a történelmi, gazdasági kapcsolatok iránya és szorossága. Ebbõl eredõen
elsõsorban a szomszédos Ausztriából és Németországból érkeznek a legtöbben, ám
az ezen országokból ideutazó vendégek száma fokozatosan csökkent az utóbbi években. Valamennyi városban a külföldi vendégek és a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák országonkénti rangsorában Németország foglalja el az elsõ helyet. A második helyen már több ország megjelenik, meghatározó szerepe van annak, hogy amelyik szomszédos országhoz közel helyezkedik el az adott város. Ausztria áll a második helyen Gyõrnél, Sopronnál és Pécsnél, Lengyelország Egernél és Miskolcnál,
Románia Szegednél és Oroszország Debrecennél. A harmadik helyen már Franciaország és Finnország is megjelenik.
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A kulturális turizmus kínálati szerkezetének tartalmi elemei
A vizsgált városok vendégforgalmi pozícióinak felvázolása után a turizmus stratégiai irányként megjelölt kulturális turisztikai fejlesztések szintetizálására törekedtünk. A
vizsgált városok turisztikai adottságainak, kínálati elemeinek megítéléséhez az Európa
Kulturális Fõvárosa pályázat nyújtott segítséget. E dokumentumban az érintettek megfogalmazták, nevesítették az általuk preferált attrakciókat, a turisztikai elsõdleges infraés szuprastruktúra egységeket. Valamennyi város esetében egyaránt megjelenik a kínálat diverzifikációja (bõvítése) és a piacfejlesztés (a minõség javítása).
A nemzetközi szakirodalom szûkebb és tágabb értelemben vett kulturális turizmust és ahhoz kapcsolódóan vonzerõket különít el. Míg a szûkebb értelmezés a
kultúra hagyományos elemeit tartalmazza  az örökséget, a különbözõ mûvészeti ágak
által létrehozott épületeket és tárgyakat , addig tágabb értelemben véve a kulturális
turizmus vonzerõibe olyan puha elemek is beletartoznak, mint az életmód (a hit, a
hagyományok, a gasztronómia, a népmûvészet stb.) és az ún. kreatív iparágak (filmmûvészet, média és szórakoztatóipar, formatervezés stb.).
A kulturális turizmus több szinten történõ értelmezése megmutatkozik a vizsgált városok kulturális turisztikai termékképében, annak kialakításának hosszú távú
terveiben. A Gyõr által használt és alkalmazott kultúra fogalom a legszélesebb körû,
a legkomplexebb, koncepcionalitás és innovativitás jellemzi. Felismerik a kultúra és
a tudomány szoros kapcsolatrendszerét. Ehhez több rendezvény kapcsolódik a termékelemek közül (Az autó jövõje, a jövõ autója, Az informatika távlatai vagy a
Számítógépes grafikák, zenemûvek), ill. tervezett turisztikai infrastrukturális beruházások (Neotechnológiai Múzeum). Klasszikus egyetemi városainkban megjelenik a
tudomány szerepének definiálása, ezt a lehetõséget az egyetemek  mint kutatási központok  mindegyik pályázatban meg is fogalmazzák.
Valamennyi vizsgált város kulturális turisztikai termékében megjelennek az
épületekhez, épített környezethez kapcsolódó látványosságok, a foglalkozásokhoz
kapcsolódó múzeumok és bemutatóhelyek, a vallási emlékek és a gyûjtemények A
termékfejlesztés jövõbeli irányai a minõségfejlesztés, az interaktivitás, az élménynyújtás
irányában jelölhetõk meg.
A kulturális turizmus épített vonzerõin kívül a másik jelentõs attrakció csoport  a rendezvények, fesztiválok  szintén mindegyik város tervében megjelenik.
Ennek példájaként emelnénk ki a soproni koncepciót. Sopron termékkínálata sokrétû tematikai elemrendszert jelenít meg a pályázatában, amelynek középpontjában egy
nemzetközi hatókörû kulturális hagyomány  a Liszt-kultusz  megteremtése, ill. újjáélesztése áll.
A városok többségében a turisztikai funkció a közmûvelõdési tevékenység fejlesztésével, minõségének javításával párosul. Ennek keretében több pályázatban szerepel a könyvtárbõvítés.
A belvárosok rekonstrukciója szintén mindenütt megjelenik az élhetõbb város kialakításának ideájában. A városközpontok rekonstrukciójával párhuzamosan a
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városok funkcionális morfológiájában is várható változás a tervek alapján. A kulturális
és a turisztikai funkciót betöltõ terek kiterjedése remélhetõ, amely számos pozitív
hatást eredményez. Kiemelendõ a belvárosok idegenforgalmi terheltségének csökkenése, a városok turisztikai portfoliójának diverzifikálódása, egyes városrészek, épületegyüttesek újrafunkcionalizálása. Az utóbbi kapcsán Pécs az ipari örökség hasznosításával, idegenforgalmi funkcióval történõ felruházásával jár élen.
Az ipari örökségvédelem, az ipari mûemlékek eredeti formában történõ felhasználására hazánkban kevés példa van, ellentétben Nyugat-Európával. Egyrészt
korlátozottabb számban álltak rendelkezésre olyan ipari terek, amelyek ilyen célú hasznosítást tettek volna lehetõvé, másrészt ezen objektumok döntõ részét hazánkban lebontották a rendszerváltás után, amivel a múlttal történõ szakítást kívánták reprezentálni (KOZMA G. 2002). Debrecen pályázatában is szerepel a város térszerkezetét alapvetõen módosító objektum (egy mesterséges tó) létrehozása, míg Eger esetében a
legtöbb fejlesztés a föld alatt valósulna meg, egy másik belvárost alakítanának ki az
érseki palota alatti pincerendszer hasznosításával.
A turizmus és a kultúra kölcsönhatását kihasználandó számos város a gazdaság egyik húzóágazataként jelölte meg a kulturális turizmusban rejlõ lehetõségeket.
Ennek egyik eklatáns példája Miskolc, amely a város arculatának átalakításában felismerte a kulturális turizmus szerepét. A város imázsának a 20. sz. második felében
felülrõl irányított, egyoldalú alakítása a kulturális szektor segítségével fordítható vissza.
A középtávú tervek között szerepel a városszerkezet átalakítására, a természeti környezet, a közterek rehabilitációjára való törekvés. Ezzel a helyi lakosság viszonya is
megváltozhat saját városával szemben.
A regionális, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, elmélyítésének szorgalmazására több helyen találunk példát a megvizsgált pályázati anyagokban. Ebbõl a szempontból kiemelnénk Debrecent, amely a közös protestáns hagyományokból kiindulva, egy új formáció, a Városok, Falvak Szövetsége létrehozatalát emelte be tervei
közé, míg Pécs geopolitikai helyzetébõl fakadó elõnyét  balkáni kapcsolatrendszer
 kívánja kihasználni.
Összefoglalás
A kulturális turizmus és a városi turizmus növekvõ szerepére számíthatunk
a következõ évtizedben hazánk idegenforgalmában. A belföldi és a külföldi turisták
növekvõ részvételéhez járulhatnak hozzá a megarendezvények, amelyek jelentõs tömeg megmozgatására képesek, dinamizálva a kulturális turizmus piacán résztvevõket. Vizsgálatunk célja volt a jelen helyzet feltérképezése, a hazai kulturális turizmus
kiemelkedõ szereplõinek bemutatása jellegzetességeikkel és különbözõségeikkel együtt.
Struktúraelemzéssel tettünk kísérletet egy árnyaltabb turizmuskép felvázolására. Ennek
keretében 8 hazai nagyváros kereskedelmi szálláshelyeinek kapacitását, vendégforgalmát és kulturális turizmusuk vonzerõit tekintettük át. Jól látható, hogy a városok 
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felismerve e terméktípusban rejlõ lehetõségeket  egyre nagyobb számban jelennek
meg a kulturális turizmus piacán, és a turisztikai fejlesztések pozitív hatását más ágazatokban is érvényesíteni tudják (imázsformálás, kultúra és gazdaság, tudomány kapcsolatrendszere). A vizsgálatból a hazai szereplõk erõsségei, jelenlegi gyengeségei (pl.
minõségi szálláshelyek hiánya) és a jövõbeni veszélyek is kitûnnek, ezeket a tervezett
fejlesztéseknél is figyelembe kell venni. Ha ez nem történik meg, a vonzerõfejlesztés
önmagában nem lesz elegendõ e városok turizmusának dinamikus pályára való állításához, versenyképességük szintjének folyamatos növeléséhez.
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