
0 

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei 
 
 

A FENNTARTHATÓ TURIZMUS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ PÉLDÁ-

JÁN 
 

Dr. Vargáné Csobán Katalin 
 

Témavezetı: 
Dr. Kuti István 

egyetemi docens 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DEBRECENI EGYETEM 
Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Is-

kola 
 

Debrecen, 2010 



 1 

1. BEVEZETÉS 

Magyarországon a turizmus a gazdaság egyik húzóágazatának tekinthetı, a vidéki terü-

leteken pedig nemritkán az egyetlen kitörési pontként tartják számon. Vitathatatlan gaz-

dasági elınyei mellett azonban számolni kell negatív környezeti és társadalmi hatásai-

val. Az ágazat hosszú távú sikerességének záloga a fenntartható fejlıdés elveinek ér-

vényre juttatása a turisztikai fejlesztések során. 

A „fenntartható turizmus” mind gyakrabban használt fogalom. Nemritkán megjelenik a 

tervezés különbözı szintjein készített dokumentumokban, stratégiákban, tervekben, az 

azokhoz kapcsolódó pályázatokban, de a szakmai és tudományos körökön kívül a hét-

köznapi szóhasználatban is. A hazai turizmus tervezésének alapdokumentuma, a Nem-

zeti Turizmusfejlesztési Stratégia hangsúlyozza: „A fenntarthatóságnak azt kell jelente-

nie, hogy a turizmus alapjául szolgáló erıforrások, valamint a turizmus által érintett 

személyek a hasznosításon keresztül ne szenvedjenek el olyan hatásokat, amelyek visz-

szafordíthatatlan negatív folyamatokat indítanak el.” (Nemzeti Turizmusfejlesztési Stra-

tégia, 2005 p.11.) 

A fenntartható turizmus fogalmának megalkotása és folyamatos pontosítása, átdolgozá-

sa mellett az elmúlt évtizedben egyre inkább elıtérbe került a turizmus által okozott 

hatások, változások mérésének igénye is. Ahogyan a fent idézett stratégia fogalmaz: 

„Magyarországon a ’fenntartható turizmus’, illetve a fenntartható turisztikai fejlesztés 

csak elméletben létezik. Vannak különbözı kezdeményezések, de nem létezik olyan 

indikátorrendszer, amely alapján adott fejlesztésrıl, szolgáltatóról, vagy desztinációról 

megállapítható lenne, hogy a fenntarthatóság elveit figyelembe véve mőködik, és nem is 

létezik erre vonatkozóan átfogó iránymutatás.” (Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia, 

2005 p.11) Napjainkban hazánkban is számos kutató foglalkozik közvetve vagy közvet-

lenül a turizmus fenntarthatóságának értékelésére alkalmazható modell, rendszer kidol-

gozásával. (lásd pl.: Kovács és mtsai, 2006; Kósi – Baranyi, 2006; Dávid – Baros, 2009) 

Ugyanakkor a fogalom definiálása és a koncepció gyakorlatba való átültetése között 

véleményem szerint hiányzik egy lépcsıfok. Ahhoz, hogy a fenntarthatóság elérendı 

célként jelenjen meg a turizmus érintettjei körében, széles körben ismerniük kell annak 

fogalmát, alapelveit, valamint pozitív attitődöt kell tanúsítaniuk gyakorlati aspektusai 

iránt.  
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Különösen fontos, hogy a turizmus helyi szintő tervezéséért, fejlesztéséért, menedzselé-

séért felelıs helyi önkormányzati képviselık, helyi döntéshozók, – akik a jövıben fel-

vállalhatják a fenntarthatóság értékelésének feladatát is – ismerjék és alkalmazzák a 

fenntartható turizmus követelményeit, valamint tudatában legyenek kulcsfontosságú 

szerepüknek a fenntarthatóság megvalósítása terén.  

2. A KUTATÁS CÉLKIT ŐZÉSEI, TÉMALEHATÁROLÁS ÉS AZ ALKALMA-
ZOTT MÓDSZEREK 

Kutatásom fı célkitőzése a helyi döntéshozók attitődjeinek megismerése a turizmus 

fenntartható fejlesztésével kapcsolatban az Észak-alföldi régió településein. Egyrészt a 

fenntartható turizmussal kapcsolatos ismereteiket kívánom felmérni, másrészt pedig a 

fenntartható turizmus különbözı aspektusai, a turizmus lehetséges környezeti, gazdasá-

gi és társadalmi hatásai iránt tanúsított attitődjeik megismerésére törekszem. 

A helyi döntéshozók attitődjeinek megismerése több szempontból kiemelkedı fontossá-

gú. Napjainkra egyértelmővé vált, hogy a gazdasági ágazatok fejlıdésének fenntartható-

sága elképzelhetetlen tudatos tervezés nélkül. A nemzeti, regionális és helyi szintő ter-

vezés kulcsszereplıi a kormányzatok. A helyi önkormányzatok, részint a központi aka-

rat megvalósítóiként, részint pedig a helyi viszonyok alapos ismerıiként különösen ha-

tékony eszközökkel rendelkeznek a fenntarthatósággal összefüggı feladatok teljesítésé-

hez. A tervezésen túl lehetıségük van lépéseket tenni a fenntartható fejlıdés gyakorlati 

megvalósítása érdekében: befolyásolhatják a turizmus többi érintettjét, a helyi közössé-

get, a vállalkozásokat, a turistákat, ösztönözhetik és koordinálhatják együttmőködésü-

ket, növelve annak eredményességét. A helyi döntéshozók cselekedeteinek hátterében, 

többek között, fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteik, attitődjeik állnak. Ezeknek a 

megismerése fontos és érdeklıdésre számot tartó területe a turizmuskutatásoknak. 

Ahhoz, hogy elsıdleges célomat – a helyi döntéshozók attitődjeinek megismerését – 

elérhessem mindenekelıtt szükségesnek tartottam a fenntartható turizmus fogalmának 

pontos lehatárolását. Mivel azonban a „fenntartható turizmus” jelentése nem egyértel-

mő, és a szakirodalomban megfogalmazott leírásai korántsem egybehangzók, kutatásom 

további területévé a fenntartható turizmus fogalmi megközelítéseivel kapcsolatos tudo-

mányos eredmények áttekintése és összefoglalása vált. A fogalom definícióinak elem-

zésén túl célom, hogy meghatározzam azokat a komponenseket, amelyek összességében 

alkotják a „fenntartható turizmus” koncepcióját. Ezt a törekvésemet elsısorban az indo-
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kolja, hogy a fenntarthatóság eléréséhez ezek az „összetevık” adhatnak biztosabb 

iránymutatást a turizmus érintettjei számára, így a gyakorlati megvalósítás szempontjá-

ból jelentıségük kiemelkedı.  

Feltételezhetı, hogy ha a helyi döntéshozók különbözı mértékben is vannak tisztában a 

fenntartható turizmus fogalmával, netán egyáltalán nem ismerik azt, mégis tanúsíthat-

nak ennek megfelelı attitődöket, így pedig a tervezés, fejlesztés során helyes döntéseket 

hozhatnak. Célom, hogy rávilágítsak az esetleges tudásbeli hiányosságokra, az attitődök 

megismerésével pedig feltárjam a fenntarthatósággal nem összeegyeztethetı viszonyu-

lást a döntéshozók részérıl, azért, hogy változtatásokat javasolhassak. 

A kutatás alapkoncepciója az elméleti ismereteken kívül a nemzetközi szakirodalomban 

gyakran publikált lakossági attitődvizsgálatokból ered. A kormányzat érintettjeinek, a 

politikai döntéshozóknak a megkérdezése a fenntartható turizmus témájában még a kül-

földi szakirodalomban is lényegesen ritkább. Ezen a területen elsısorban egy turizmu-

sért felelıs önkormányzati tisztségviselık körében készített brit felmérésre támaszkod-

tam. (Godfrey, 1998) Mivel tudomásom szerint hazánkban eddig nem készült ilyen té-

májú felmérés, így az újszerő eredményeket hozhat, mindemellett a vizsgálat eredmé-

nyei hozzájárulhatnak a turizmus tervezésének és fejlesztésének elméleti megalapozásá-

hoz.   

Jelen kutatásom nem terjed ki a turizmus többi érintettjének attitődjeire elsısorban 

anyagi és idıbeli korlátok miatt, valamint elsısorban nem a helyi önkormányzatoknál 

dolgozó turisztikai szakembereket, referenseket kérdeztem meg, egyrészt mivel kevés 

önkormányzat alkalmaz önálló turisztikai tisztségviselıt, másrészt mivel a turizmus 

fejlesztését befolyásoló nagyobb hatású döntések az önkormányzati képviselıtestüle-

tekben születnek, születhetnek. Ugyancsak nem tárgya kutatásomnak az Észak-alföldi 

régió helyi döntéshozói attitődjeinek összevetése a régió önkormányzatai által a fenn-

tarthatóság érdekében használt eszközökkel, az intézkedések eredményeivel. 

Terjedelmi korlátok miatt nem elemeztem a turizmust érintı különbözı szintő fejleszté-

si stratégiákat a fenntarthatóság szempontjából, holott ezek a dokumentumok tájékoztat-

ják, befolyásolják az érintetteket, a helyi szintő stratégiák pedig – legalábbis bizonyos 

mértékig – tükrözik a helyi döntéshozók ismereteit, attitődjeit. Ugyancsak hely hiányá-

ban nem szenteltem külön fejezetet a turizmus környezeti, társadalmi és gazdasági hatá-

sai tárgyalásának sem. Úgy vélem, ezt a területet a hazai szakirodalomban viszonylag 

alaposan feltárták. (lásd pl. Puczkó – Rátz, 2002) 
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Napjainkban számos szervezet és kutató foglalkozik a fenntartható turizmus mérésével, 

értékelési modellek kidolgozásával és gyakorlati alkalmazásával. Kutatásom során nem 

volt célom a helyi döntéshozók ismereteinek felmérése a fenntartható turizmus mutató-

számaival kapcsolatban, egyelıre az értékelés sikerességének elıfeltételét jelentı dön-

téshozói tudásszintet és attitődöket kívántam megismerni.  

 

Összegzésképpen, a kutatási probléma fı kérdéskörei a következık: 

1. A fenntartható turizmus fejlıdés/fejlesztés fogalmának áttekintése, tisztázása a nem-

zetközi és a hazai szakirodalom tükrében. 

2. A teherbíró képesség mint a fenntartható turizmus gyakran idézett elemének szakiro-

dalmi vizsgálata, a fogalmi megközelítések és a mérési módszerek áttekintése. 

3.   A fenntartható turizmus indikátorainak és értékelési módszereinek áttekintése.  

4.  A turizmus legfıbb érintettjeinek (a helyi lakosság, a turisták, a turisztikai ipar és a 

kormányzat) szerepének lehatárolása a turizmus fenntartható fejlesztésében, különös 

tekintettel a kormányzat által használható eszközökre. 

5. Az Észak-alföldi régió helyi döntéshozói attitődjeinek felmérése a turizmus fenntart-

ható fejlesztésével kapcsolatban.    

A szakirodalom áttekintésekor mindvégig a döntéshozókra kiemelten vonatkozó része-

ket hangsúlyozom. Továbbá munkám során célom, hogy a hazai szakirodalomban eddig 

fel nem tárt területeket vizsgáljam a nemzetközi publikációk alapján. 

 

A kutatás módszertana 

 

A fenntartható turizmus vidékfejlesztési összefüggéseinek feltárása érdekében a 

téma komplexitása miatt több módszert alkalmaztam, melyek között elsıdleges és má-

sodlagos kutatási módszerek is voltak.  

Szekunder kutatás keretében végeztem el a fenntartható turizmus fogalmi összetevıire, 

a teherbíró képességre, a fenntarthatóság indikátoraira, valamint a fenntartható turizmus 

érintettjeinek szerepére vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalom kritikai, összeha-

sonlító elemzését. A szekunder elemzés során mindvégig törekedtem arra, hogy egyrészt 

a legfrissebb szakmai publikációkat, másrészt pedig az eddig magyar nyelven meg nem 

jelentetett eredményeket dolgozzam fel. Mivel hazánkban a fenntartható turizmusra 

vonatkozó kutatások irodalma viszonylag szők körő, ezért különösen fontosnak tartot-

tam a gazdag és gyors ütemben gyarapodó angol nyelvő szakirodalom megismerését, és 

a témára vonatkozó eredmények közlését. Vállalásom teljesítését jelentısen megkönnyí-
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tette, hogy 2006 tavaszi félévében egy szemesztert az Amerikai Egyesült Államokban, 

az Indiana University-n tölthettem, ahol az irányadó nemzetközi szakirodalom teljes 

mértékben hozzáférhetıvé vált számomra.  

Ugyancsak másodlagos források alapján végeztem el az Észak-alföldi régió turisztikai 

szempontú elemzését. Az elemzésben felhasznált statisztikai adatok a 2008. évre vonat-

koznak, részben azért, mert a kutatás lezárásakor ezek voltak a Központi Statisztikai 

Hivatal által nyilvánosságra hozott legfrissebb végleges adatok. Ezen kívül az empirikus 

kutatás keretében végzett kérdıíves felmérés szintén ebben az évben történt, melynek 

eredményeit a 2008. évi adatok és tények tükrében érdemes értékelni. 

A feldolgozott szakirodalom alapján megállapítottam, hogy a nemzetközi kutatások 

viszonylag kevés figyelmet fordítanak a fenntartható turizmus érintettjei közül a helyi 

önkormányzatok képviselıi, a helyi döntéshozók véleményének, attitődjeinek, viselke-

désének megismerésére, annak ellenére, hogy kiemelt szerepüket a fenntarthatóság terén 

számos publikáció hangsúlyozza. A többi érintett, különösen a lakosság és a turisták 

percepcióinak, attitődjeinek felmérése lényegesen gyakrabban képezi a kutatások tár-

gyát. Mindamellett, hogy a helyi döntéshozók ismereteinek, véleményének és attitődjei-

nek komplex feltérképezése a külföldi szakirodalomban is meglehetısen ritka, hazánk-

ban – tudomásom szerint – eddig teljességgel feltáratlan terület. Ilyen módon a jelenle-

gi, az Észak-alföldi régió helyi döntéshozói körében végzett kutatás hiánypótlónak és 

úttörı jellegőnek tekinthetı. 

Ebben a témakörben az értekezésemben felhasznált primer adatok saját kérdıíves fel-

mérésembıl származnak. 2008. januárja és augusztusa között az Észak-alföldi turiszti-

kai régió 364 településének önkormányzatához elektronikus úton, valamint személyes 

megkeresés által juttattam el önkitöltıs kérdıívet. A nem értékelhetı, illetve az önkor-

mányzatoknál dolgozó, de helyi döntéshozónak nem tekinthetı személyek által kitöltött 

kérdıívek eltávolítása után az elemzésbe 123 kérdıív került bele, mely a régió 93 tele-

pülésérıl származott. 

Ennek a kvantitatív kutatásnak az elızményeként említhetı, hogy a 2006-os USA-beli 

ösztöndíjam ideje alatt közös kutatásban vettem részt Dr. Cem Basman professzorral, az 

Indiana University, Department of Recreation, Park, and Tourism Studies munkatársá-

val. Az amerikai egyetemen végzett felmérésünk során közvetlen tapasztalatokat szerez-

tem a kérdıíves felmérés elıkészítése és lebonyolítása terén. A kutatásunkat lehetıvé 

tévı többlépcsıs, szigorú engedélyeztetési eljárás során pedig szembesülnöm kellett az 

empirikus felmérésekre vonatkozó etikai szempontok fontosságával is. 
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Az értekezésem részét képezı észak-alföldi empirikus kutatás témájának megfelelıen, a 

szubjektív jellegő adatok felmérésére alkalmazható módszerek közül – az ismeretek és a 

vélemények felmérése mellett - az attitődvizsgálatot választottam. Ennek fontosságát 

régóta többen hangsúlyozzák. Halász és munkatársai már 1979-ben felhívták a figyel-

met arra, hogy „az attitődmérés az empirikus társadalomkutatásnak rendszeres formá-

ban, magasra törı módszertani igényekkel kidolgozott fejezete.” (Halász és mtsai, 1979 

p.20) Széles körben való használatát többek között az indokolja, hogy az attitődök meg-

határozzák a viselkedést, így a várható társadalmi jelenségek elırejelzése szempontjából 

különösen érdekesek. Általános értelemben az attitődvizsgálatok a társadalmi tudat 

viszonyainak alaposabb megismerését szolgálják. Az attitődméréssel az empirikus tár-

sadalomkutatás számára világossá válhatnak az értékelı viszonyulásokban rejlı egyéni 

és társadalmi értékek, amelyek ismerete hozzájárul a társadalmi valóság összefüggése-

inek megértéséhez, illetve annak tudatos alakításához. (Halász és mtsai, 1979) 

Az attitődvizsgálatok különösen elterjedtek a pszichológia, ezen belül a szociálpszicho-

lógia, valamint a szociológia tudományágában, de a gazdálkodástudományok közül a 

marketing is gyakran használja, ugyanakkor a turizmuskutatás interdiszciplináris jelle-

gének köszönhetıen a módszer kiválóan adaptálható a turizmus céljainak megfelelıen 

is. A turizmus rendszerének vizsgálata során a kutatók nemritkán kölcsönöznek mód-

szereket más diszciplínáktól, hiszen a turizmus számos más tevékenységgel és tudo-

mányággal szoros kapcsolatban áll, így például a földrajzzal, politológiával, szociológi-

ával, stb. A turizmus kutatásának módszertani hátterét kiválóan jellemzi az az állítás, 

mely szerint „a turizmus vizsgálata során a megismerés tárgya (pl. látogató és tevékeny-

ség) és nem a megismerés módja (mint a tudományágaknál) a különbségtevı tényezı.” 

(Tribe, 1997 pp. 653 idézi Puczkó, 1999) A turizmuskutatásokban különösen gyakran 

alkalmaznak attitődvizsgálatokat a turisták, illetve a lakosság körében a percepciós te-

herbíró képesség megállapítása céljából. 

Az empirikus társadalomkutatásban az attitődök mérésének módszertanilag nagy ha-

gyományokkal rendelkezı és tudományosan megalapozott eszközei a különbözı típusú 

skálák. Kutatásom során az ún. Likert típusú skálát használtam az Észak-alföldi régió 

helyi döntéshozói attitődjeinek felmérésére. Az általam összeállított ötfokozatú Likert-

skála a vizsgált attitődtárgyra, azaz a fenntartható turizmusra vonatkozó állításokat tar-

talmazott, melyek egy része kedvezınek, más része kedvezıtlennek tőnt az attitődtárgy-

gyal szemben. A skálaszerkesztés szabályainak megfelelıen a vizsgált téma öt dimenzi-

óját különítettem el, az egyes tételeket pedig ezekhez az elemzési dimenziókhoz rendel-

tem. A tételek fıként az értékelı viszonyulásra vonatkoztak, de voltak közöttük ismere-
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tekre (a helyi döntéshozók személyes tudására, gondolkodásmódjára) és viselkedési 

módokra vonatkozóak is, hiszen az attitődök érzelmi, gondolati és viselkedéses kompo-

nenseket is tartalmaznak. (Szokolszky, 2004) A válaszadóknak ezekkel az állításokkal 

kapcsolatban kellett kinyilvánítaniuk egyetértésüket vagy elutasításukat. A Likert-skála 

az intervallumskálák közé tartozik, így értékelésére az alapstatisztikai módszerek meg-

felelıek. Az adatokból számított átlag megmutatta, hogy a válaszadók összességében 

hogyan értékelték a vizsgált tényezıket. Az attitődkatalógusban az átlagok alapján az 

állításokat sorba rendeztem, amely így szemléletesen mutatja a helyi döntéshozók fenn-

tartható turizmussal kapcsolatos attitődjeit, és megalapozta a fenntartható turizmus vi-

dékfejlesztési összefüggéseire vonatkozó következtetéseket. 

A kérdıíves felmérés segítségével elsıdleges információkhoz jutottam a helyi döntés-

hozók fenntartható turizmussal kapcsolatos ismereteire és véleményére vonatkozóan is. 

A kérdıívben nyílt kérdés vonatkozott a döntéshozók ismereteire a fenntartható turiz-

musfejlesztés fogalmával kapcsolatban, melyekre jól kategorizálható válaszok születtek. 

A helyi döntéshozók véleményének megismerésére zárt kérdések irányultak, amelyek-

ben a turizmus hatásaira vonatkozó tényezık szubjektív fontosságon alapuló rangsoro-

lására kértem a válaszadókat. A lehetséges hatások közül a szakirodalmi források alap-

ján választottam ki pozitív és negatív hatásonként nyolcat, melyek bekövetkeztét a régió 

turizmusának fejlıdése során valószínőbbnek tartottam. Az ordinális skálák kvantitatív 

különbségre vonatkozó információkat közölnek, és mivel az ordinális értéksorban az 

értékek közötti távolságok egyenlınek feltételezhetık, így az eredményekbıl átlag is 

számítható volt. A kapott eredmények összhangban voltak az attitődvizsgálat eredmé-

nyeivel, megerısítették azokat. Az adatok feldolgozása az SPSS 13.0 statisztikai prog-

ram segítségével történt. 
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3. AZ ÉRTEKEZÉS FONTOSABB EREDMÉNYEI, MEGÁLLAPÍTÁSA I 

Kutatásom eredményeit és fontosabb megállapításait a tárgyalt fejezetek sorrendjében 

mutatom be. 

3.1. A fenntartható turizmusfejlıdés fogalmának értelmezései 

Az elméleti háttér elemzése elıtt kitérek a fenntartható turizmusra vonatkozó kifejezé-

sek használatára, azért hogy a továbbiakban elkerüljem a fogalmak jelentése, értelmezé-

se kapcsán felmerülı esetleges félreértéseket. Disszertációmban az angol „ sustainable 

tourism development” kifejezés magyar megfelelıjeként a „fenntartható turizmusfejlı-

dés”, illetve a „fenntartható turizmusfejlesztés” kifejezéseket használom az adott kon-

textustól függıen. Élve a magyar nyelvben lehetséges megkülönböztetés eszközével a 

„fenntartható turizmusfejlıdés” kifejezést alkalmazom, amennyiben spontán, nem ter-

vezett folyamatról van szó. Ha viszont tudatos, tervezett változásra vonatkozik a leírás, 

úgy a „fenntartható turizmusfejlesztés” fejezi ki pontosabban a „sustainable tourism 

development” jelentését. 

Ezen kívül az angol szakirodalomban széles körben használt „sustainable tourism” kife-

jezés mintájára dolgozatomban megjelenik annak magyar változataként a „fenntartható 

turizmus” kifejezés is. Ez rövidebb, tömörebb, ugyanakkor nem teszi lehetıvé a különb-

ségtételt a fejlesztés és a fejlıdés között, ezért tehát mindkettı szinonímájaként haszná-

lom. 

Dolgozatomban mindenekelıtt fenntartható turizmus definícióit, alapelveit, fıbb jel-

lemzıit rendszereztem, kitérve a fogalom változásaira, valamint a koncepció kritikai 

értékelésére is.  

A számos definíció közül példaként a Turizmus Világszervezet (WTO) fenntartható 

turizmusfejlıdés definícióját idézem, melyet csaknem egy évtizeddel a Brundtland-

jelentés fenntartható fejlıdés meghatározásának közzététele után, kétségkívül annak 

mintájára alkottak meg: 

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

rületek szükségleteit, másrészt védelmezi és növeli a jövı lehetıségeit. Az elképzelések 

szerint lehetıvé teszi az erıforrások olyan módon történı menedzselését, hogy miköz-

ben az emberiség kielégítheti gazdasági, társadalmi és esztétikai igényeit, ugyanakkor 

megırizheti az alapvetı ökológiai folyamatokat, a biológiai változatosságot és az életet 
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fenntartó rendszereket, valamint a különbözı népek és csoportok kulturális integritását 

is.” (WTO, 1998  p.21) 

A koncepció pontosításának kérdése a mai napig a kutatók, valamint a turisztikai világ-

szervezet érdeklıdésének homlokterében maradt. A WTO 2004-ben publikálta a foga-

lom legutóbbi leírását, melybıl több gyakorlati következtetés is levonható a döntésho-

zók számára. Mindenekelıtt leszögezi, hogy a fenntartható turizmusfejlesztési elvek és 

gyakorlati javaslatok a turizmus minden típusára, minden desztinációban alkalmazha-

tók, nem csupán bizonyos turizmustípusok esetében. A fenntarthatósági alapelvek a 

turisztikai fejlesztés környezeti, gazdasági és szocio-kulturális aspektusaira utalnak, és e 

között a három dimenzió között megfelelı egyensúlyt kell létrehozni a hosszú távú fenn-

tarthatóság biztosítása érdekében. A fenntartható turizmusnak optimálisan kell kihasz-

nálnia a környezeti erıforrásokat, fenntartva az alapvetı ökológiai folyamatokat, hozzá-

járulva a természeti örökség és a biodiverzitás fenntartásához. Tiszteletben kell tartania 

a fogadóközösségek szocio-kulturális azonosságát, meg kell ıriznie az épített és élı 

kulturális örökségüket, tradicionális értékeiket, valamint hozzá kell járulnia az 

interkulturális megértéshez és toleranciához. A gazdasági aspektust illetıen a meghatá-

rozás szerint a turizmusnak életképes, hosszú távú gazdasági mőködést kell biztosítania, 

ezen belül minden érintett számára igazságosan kell társadalmi és gazdasági elınyöket 

nyújtania, ideértve a stabil foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetıségeket a fogadó-

közösségek számára.  

A leírás kiemeli, hogy a fenntartható turizmus fejlesztés megköveteli minden érintett 

informált részvételét, valamint ehhez kapcsolódóan erıs politikai vezetést, amely el 

tudja érni a széleskörő részvételt és a konszenzus kialakítását. A WTO definíciója azt is 

hangsúlyozza, hogy a fenntartható turizmus olyan megszakítás nélküli folyamat, amely 

szükségessé teszi a hatások állandó nyomon követését, és az esetleges megelızı 

és/vagy helyreigazító beavatkozások végrehajtását is. Végül pedig kitér a turisták szere-

pére is, megerısítve, hogy a fenntartható turizmus nem képzelhetı el a turisták elége-

dettsége nélkül. A meghatározás szerint fel kell hívni a turisták figyelmét a fenntartha-

tóság kérdéskörére, és ösztönözni kell ıket a fenntarthatóság gyakorlati megvalósításá-

ra. (WTO, 2004a)   

A befolyásos turisztikai világszervezet definícióján kívül az 1990-es évek óta napjain-

kig számos meghatározás látott napvilágot, melyek eltérnek kidolgozottságukban, a fı 

hangsúlyokban, de alapvetıen a Brundtland-jelentés fenntartható fejlıdés fogalmára 

épülnek. Egyaránt foglalkoznak a környezeti erıforrások jelentıségével, de kiterjednek 
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a fenntarthatóság hárompilléres megközelítésének másik két elemére, azaz a társadalmi 

és a gazdasági oldal szerepére is. 

A fogalmi lehatárolás áttekintésekor megemlítettem, hogy vannak olyan vélemények, 

amelyek – habár a fogalom létezésével egyetértenek, – kétségbe vonják a fenntartható 

turizmusfejlesztés megvalósíthatóságát. Egyes kutatók szerint elérése inkább vágy, tö-

rekvés, de nem mérhetı és teljesíthetı célkitőzés. (Ko, 2002) Mivel a fenntartható tu-

rizmusnak nincs egy egyetemlegesen elfogadott definíciója, ám a meghatározások kö-

zött jelentısek az átfedések, jogosnak tőnik a megállapítás, mely szerint a fogalom in-

kább egy ideológiát, álláspontot képvisel. (Clarke, 1997)  

Összefoglalásképpen megálllapítható, hogy fenntartható turizmusfejlıdés fogalmának 

definícióit, annak módosulásait áttekintve bebizonyosodott, hogy a fogalom meghatáro-

zása korántsem egységes. Bár jelentısek a meghatározások közötti átfedések, hangsúly-

beli különbségek mindenképpen léteznek. A legtöbb definíció, különösen az 1990-es 

évekbıl származók, a fenntarthatóság hárompilléres megközelítésén alapulnak, de a 

WTO legutóbbi, irányadó megfogalmazása is ezt a szemléletet tükrözi. A kutatók, szak-

emberek és a nemzetközi szakmai szervezetek által publikált definíciók leggyakrabban 

elıforduló elemei a következık: 

- a környezet-gazdaság-társadalom érdekeinek egyensúlya, 

- a látogatók elégedettsége, minıségi élménye, 

- a fogadó közösség életminıségének javítása, 

- hosszú távú fejlesztés, 

- tervezett, tudatos fejlesztés  

- a helyi társadalom részvétele a tervezésben. 

Ugyan egységesen elfogadott definíció nem létezik, de ezek az „összetevık” iránymuta-

tásul szolgálnak a gyakorlati fenntarthatóság megvalósításához, ezért  fontosságukat 

tudatosítani kell a turizmus érintettjeiben, különösen a döntéshozókban. 

3.2. A teherbíró képesség kérdésköre a turizmusban 

A fenntartható turizmus fogalmának vizsgálatát követıen a teherbíró képesség koncep-

ciójának különbözı aspektusait vizsgáltam. A teherbíró képesség fogalma az 1960-as 

években jelent meg a turizmus szakirodalmában. Az elsı definíciók többnyire ökológi-

ai, biológiai szempontból közelítették meg a fogalom meghatározását, mely a késıbbi-

ekben fokozatosan bıvült ki a társadalmi és gazdasági hatások számbavételével. 

(O’Reilly, 1986) A teherbíró képességnek számtalan meghatározása született az elmúlt 

évtizedekben, melyek egyike sem tekinthetı általánosan elfogadottnak, és nemritkán 
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csak árnyalatokban különböznek egymástól. A WTO meghatározása szerint a turizmus 

teherbíró képességét kifejezi „az a maximális látogatószám, amely egyidıben megje-

lenhet egy fogadóterületen, anélkül, hogy az a fizikai, gazdasági és szocio-kulturális 

környezet romlását, valamint a látogatók elégedettségének elfogadhatatlan mértékő 

csökkenését okozná”. (WTO, 1981) 

A koncepció szerint egy desztinációnak nem csupán egyfajta teherbíró képessége lehet. 

Pearce a teherbíró képesség alapvetı három típusát, a környezeti, fizikai és 

perceptuális/pszichológiai kategóriákat határozta meg. (Pearce, 1989) O’Reilly ökoló-

giai, gazdasági, társadalmi és észlelési teherbíró képességrıl beszél. (O’Reilly, 1986) 

Más szerzık a teherbíró képesség fizikai-ökológiai, szocio-kulturális és a politikai-

gazdasági komponenseit különítették el, de egy terület teherbíró képességét egységként 

kezelik. (Coccossis – Mexa,  2004) 

A teherbíró képesség megállapításának központi kérdése annak meghatározása, hogy 

milyen mértékő turizmus fogadható el egy adott területen. Mind az elméleti jellegő kuta-

tások, mind a turizmus gyakorlati fejlesztése során megjelent a törekvés arra, hogy ez 

kifejezhetı legyen az idıegységre, valamint területegységre jutó turisták számával. En-

nek a számnak a meghatározásához azonban szükség van a fogadóterület kulcsfontossá-

gú jellemzıinek, mint például a természeti erıforrások, a társadalmi szokások és ha-

gyományok, a helyi gazdaság szerkezetének stb. számbavételére. Az elemzésnek ki kell 

terjednie a teherbíró képesség különbözı típusait befolyásoló tényezıkre, melyek ter-

mészetesen turisztikai desztinációnként különbözıek lehetnek.  

Alapvetı probléma a teherbíró képesség mérésével kapcsolatban, hogy nincs egyhangú-

lag elfogadott, széles körben érvényes definíciója. Nemcsak a turizmus kutatói, hanem a 

turizmustervezéssel és -fejlesztéssel foglalkozó gyakorlati szakemberek is eltérıen ér-

telmezik a fogalmat. Emellett nem létezik egységes, mérhetı standard, mint ahogyan 

nincs általánosan elfogadott indikátorrendszer sem a turizmus fenntartható fejlıdésének 

megállapításához. (Miller, 2001) 

Összegezve elmondható, hogy a fenntarthatóság gyakorlati vetületét nemritkán a teher-

bíró képesség meghatározásával azonosítják. A kutatók a teherbíró képességnek többfé-

le – környezeti, társadalmi, gazdasági, percepciós, pszichológiai – fajtáját különítik el, 

melyek közül a egyiket sem ajánlatos túllépni a fenntarthatóság érdekében. Egy, a te-

herbíró képességet kifejezı abszolút szám meghatározása többnyire nem lehetséges, de 

a turizmus hatásainak elemzésekor kialakíthatók olyan küszöbértékek, melyek elérése 

figyelmeztetheti a turizmus érintettjeit, különösen a döntéshozókat a beavatkozás szük-
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ségességére. Ebbıl következik, hogy a teherbíró képesség hasznos eszköz lehet a turiz-

mus tervezésében és menedzselésében. 

3.3. A fenntartható turizmus mérése, értékelése 

A fenntartható turizmus értékelésének vizsgálatához áttekintettem az értékelési módsze-

rek alapelveit, az indikátorok szerepét és kiválasztásuk kritériumait, majd röviden be-

mutattam a fenntartható turizmus néhány lehetséges értékelési modelljét.  

A WTO szerint az indikátorok a menedzsment fontos eszközei a jelenben, használatuk-

kal elkerülhetı, hogy az erıforrások helyrehozhatatlanul károsodjanak. (WTO, 2003) 

Egy jól kiválasztott indikátor idıben felhívja a figyelmet a problémára, és segítséget 

nyújt annak felismerésében, hogy mit kell tenni a megoldás érdekében. (Sustainable 

Measures, 2000) Az indikátorok elemzésével megjósolhatók a döntések következmé-

nyei, a döntések végrehajtását követıen pedig az elért eredmények összehasonlíthatók 

lesznek a kitőzött célokkal. Az értékelésen túl az indikátorok által jelzett teljesítmény 

megismerésével a visszacsatolás útján lehetıség nyílik módosításokra, így jobb dönté-

sek születhetnek. (ESDI, 2002) 

A fenntarthatóság indikátorai különböznek a hagyományos mutatóktól, abban a tekin-

tetben, hogy elıtérbe helyezik a gazdasági, környezeti és társadalmi oldal kapcsolat-

rendszerét, az egyik dimenzióban bekövetkezett változást nem kezelik függetlenül a 

másik két dimenziótól. (UN, 2004) A gyakorlatban több indikátorkészlet is létezik, me-

lyek között jelentıs eltérések vannak, és nem alkalmazhatók egységesen bármely 

desztináció fenntarthatóságának értékelésére. Egyrészt vannak általános indikátorrend-

szerek, melyeket nem speciálisan a fenntartható turizmus értékelése céljából fejlesztet-

tek ki, pl. ökológiai lábnyom, ökológiai hátizsák, egyes OECD indikátorok, ám adaptál-

hatók a turizmus területére. Másrészt léteznek specifikus indikátorkészletek is, melyek 

egy bizonyos célnak megfelelıek, valamint a lokális szinre lettek kidolgozva. Ha tehát a 

cél egy adott desztináció fenntarthatóságának a vizsgálata, akkor elıször meg kell hatá-

rozni a megfelelı indikátorokat, amelyhez már meglévı készleteket is lehet használni, 

természetesen a szükséges módosításokkal. Az indikátorkészlet kialakítását követi az 

indikátorok kiértékelése, valamely értékelési modell, módszer szerint. (Kósi – Baranyi, 

2006) 

A külföldi szakirodalomban számos ilyen módszert tettek közzé, alkalmazhatóságukat 

többségében esettanulmányokkal alátámasztva (lásd pl. Barioulet, é.n.; Bell-Morse, 

1999; Ko, 2002, Vila et al., 2009), de hazai kutatók is foglalkoznak a fenntartható tu-
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rizmus értékelési módszerének kidolgozásával. Dolgozatomban a magyar példák közül 

emeltem ki hármat, a jelzılámpa módszert (Kósi – Baranyi, 2006, a Fenntarthatósági 

Érték Térképet (Dávid – Baros, 2009), valamint a turizmussal összefüggı életminıség 

indexet (Kovács és mtsai, 2006).  

Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a turizmus fenntarthatóságának értékelésé-

hez, a teherbíró képesség megállapításához ki kell választani a megfelelı indikátorokat. 

A turizmus fenntarthatóságának mérésére alkalmazható indikátorrendszerekre vonatko-

zóan többféle ajánlás létezik, a gyakorlatba átültethetı értékelési módszerek kidolgozá-

sa és kipróbálása pedig napjainkban is folyik. A fenntarthatóság mérése idıszerő és az 

érdeklıdés középpontjában álló téma a szakirodalomban, ugyanakkor a gyakorlatban 

való elterjedéséhez nélkülözhetetlen a turizmus érintettjeinek támogató hozzáállása. 

Különösen fontos, hogy a helyi fejlesztési döntésekért felelıs önkormányzatok tagjai-

nak, a helyi döntéshozóknak a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretei alaposak legye-

nek, pozitív attitődjeik pedig elısegítsék a turizmus fenntartható fejlesztését. 

 

3.4. A turizmus érintettjeinek szerepe a turizmus fenntartható fejlesztésében 

A fenntartható turizmus fogalmának feltérképezése, a teherbíró képesség és az indikáto-

rok áttekintése után a turizmus fı érintettjeinek – a helyi lakosság, a turisták, a turizmus 

ipara, valamint a kormányzat, – szerepét, feladataikat és eszközeiket foglaltam össze a 

turizmus fenntartható fejlesztésében, mindvégig szem elıtt tartva és kiemelve a helyi 

döntéshozók szempontjából fontos következtetéseket. A turizmus fı érintettjeinek, a 

helyi lakosságnak, a turistáknak, a turisztikai vállalkozásoknak és a különbözı szintő 

kormányzatoknak sajátos feladataik vannak a fenntartható turizmusfejlesztés terén. Ki-

emelten fontos a kormányzatok szerepe, mivel az ágazat tervezésén, fejlesztésének ösz-

tönzésén túl számos eszközük van a többi érintett befolyásolására, együttmőködésének 

segítésére is. A helyi szintő kormányzatok fenntartható turizmusfejlesztéssel kapcsola-

tos feladatait és a hozzájuk kapcsolódó eszközeit összefoglaló ábrában mutattam be. (1. 

ábra)  
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1. ábra: A helyi szintő kormányzatok szerepe a fenntartható turizmusfejlesztésben 

 

Forrás: Saját összeállítás WTO, 2005 alapján kiegészítve 

CÉL: A TURIZMUS FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSE 

FELADAT: TERVEZÉS, FEJLESZTÉS, MENEDZSMENT 

ESZKÖZÖK 
 

MÉRÉSI UTASÍTÁSI GAZDASÁGI ÖNKÉNTES TÁMOGATÓ INTÉZM ÉNYI 

-indikátorok -jogszabályalkotás -adók, díjak -viselkedési kódex -infrastruktúra -TDM szervezetek 

-turizmus határai -területhasznosítás -pénzügyi ösztönzık -jelentés, audit -képzés, oktatás  
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3.5. Az Észak-alföldi turisztikai régió helyi döntéshozóinak attit ődjei a fenntartha-

tó turizmusfejlesztéssel kapcsolatban 

 

Az empirikus kutatási kérdéseim a következık: 

1.  Milyen ismeretekkel rendelkeznek a helyi döntéshozók a fenntartható turizmusfej-

lesztés fogalmával kapcsolatban? 

2.  A turizmus lehetséges hatásai közül melyeket tartják különösen fontosnak? 

3. Milyen attitődökkel rendelkeznek a fenntartható turizmus alapelveivel kapcsolat-

ban? 

 

Elsı empirikus kutatási kérdésem a helyi döntéshozók ismereteire vonatkozott a fenn-

tartható turizmusfejlesztéssel kapcsolatban. Erre vonatkozó hipotézisem a következı: 

 

 

H1: A helyi döntéshozók számára ismert a fenntartható turizmus fogalma, elsı-

sorban a környezet-gazdaság-társadalom érdekeinek egyensúlyát tartják fontos-

nak. 

 

 

A hipotézis tesztelése érdekében zárt kérdést fogalmaztam meg, a következıképpen: 

„Hallott-e már a fenntartható turizmusfejlesztés kifejezésrıl?”. Az eredmény nem túlsá-

gosan biztató képet fest a döntéshozók tájékozottságáról: a  megkérdezettek közül 66-an 

(54 %) feleltek „igennel”, míg 57-en (46 %) meglepı módon nemleges választ adtak. 

Úgy vélem, mivel a fenntartható turizmusfejlesztés nem újkelető fogalom, elvárható 

lenne, hogy a helyi döntéshozók jóval nagyobb arányban ismerjék azt. Ezenkívül a ré-

gióra közvetlenül vonatkozó stratégiák, az Észak-alföldi Régió Stratégiai Programja  

2007-2013, valamint az Észak-alföldi Turizmusfejlesztési Stratégia 2007-2013 is hang-

súlyozza a fenntartható fejlıdés fontosságát. Célul tőzik ki, hogy az Észak-alföldi régió 

„Öko-régió” legyen. A Stratégiai Program 2. specifikus célja a régió természeti, kör-

nyezeti rendszereinek kialakítása, megırzése, és fenntartható használata, a környezet 

értékként való kezelése, az ehhez kapcsolódó egyik prioritás pedig a környezeti adottsá-

gokra épülı gazdasági tevékenységek, így a turizmus környezeti szempontból történı 

fejlesztése. (Az Észak-alföldi Régió Stratégiai Programja, 2006) A Turizmusfejlesztési 
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Stratégiát szintén átszövi a fenntartható turizmusfejlesztés követelménye. Valószínősít-

hetı, hogy ezek a dokumentumok ismertek a helyi döntéshozók elıtt, meglepı, hogy a 

döntéshozók ilyen jelentıs hányada számára a fenntartható turizmusfejlesztés koncepci-

ója mégis tisztázatlan maradt.  

 

A következıkben arra kerestem a választ, hogy a döntéshozók honnan szereztek tudo-

mást a fenntartható turizmusfejlesztés fogalmáról. Figyelemfelkeltı, hogy a válaszadók 

közül legtöbben a pályázati kiírásokat, a stratégiákat és operatív programokat jelölték 

meg, holott ezeknek nem elsıdleges célja a fenntartható turizmusfejlesztés fogalmáról 

való tájékoztatás. Tanulságos, hogy az általuk meghatározott irányvonalak és követel-

mények arra késztetik az érintetteket, hogy tájékozódjanak az adott témában. Nem meg-

lepı a média, a szakmai konferenciák és találkozók szerepe, valamint elıremutató, hogy 

egyeseknek már a felsıfokú tanulmányaik során lehetıségük nyílt ismereteket szerezni 

a fenntarthatóságról. Az egyéb képzések említésének alacsony száma azonban arra en-

ged következtetni, hogy az ilyen jellegő képzések jelenleg nem kellıképpen elterjedtek, 

bevezetésük, elterjesztésük a jövıben célszerő lehet.. 

 

Ezt követıen egy nyílt kérdést tettem fel, melyben arra kerestem a választ, hogy a dön-

téshozók hogyan határoznák meg a fenntartható turizmusfejlesztés fogalmát, függetlenül 

attól, hogy korábban hallottak-e róla vagy sem. A 123 döntéshozó közül 46-an nem ad-

tak választ a kérdésre. Azok közül, akik azt állították, hogy ismerik a fogalmat, 12-en 

nem definiálták. Összesen 77 db választ kaptam, melyek közül 6 tekinthetı „helytelen-

nek”, azaz a magyarázat nem áll összefüggésben a fogalom valódi jelentésével. A többi 

válasz, bár hangsúlyaiban, részleteiben eltér egymástól, tartalmaz olyan közös elemeket, 

amelyek a fogalom – legalábbis részleges – ismeretére utalnak. Ezeket a közös ponto-

kat, jellemzıket tartalmazza az alábbi táblázat. (1. táblázat) 
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1. táblázat: A fenntartható turizmus fogalmi összetevıinek elıfordulási gyakorisága 

a döntéshozók definícióiban 

 

Említett jellemzı 
Említések 

száma 

 

Gazdasági eredményesség 49 

Környezet megóvása 33 

Társadalmi fenntarthatóság 13 

Ebbıl együttesen említve:  

         Gazdaság, környezet és társadalom fenntarthatósága 12 

         Gazdaság és környezet fenntarthatósága 7 

         Gazdaság és társadalom fenntarthatósága 1 

Hosszú távú fejlesztés 20 

Vendégek visszatérésének elérése 3 

Teherbíró képesség tiszteletben tartása 2 

Minıségi fejlesztés 2 

Kihasználatlan potenciál kiaknázása 2 

Komplex fejlesztési stratégia kidolgozása 3 

Brundtland-jelentés fogalmát tükrözi 4 

Ökocímke mint a megvalósítás eszköze 1 

Forrás: Saját összeállítás 

Megjegyzés: Az egyes jellemzık említésének összege nem egyenlı a helyes meghatáro-

zások összes számával, mivel egy definíció több jellemzıt is tartalmazhatott. 

 

Az elsı empirikus kutatási kérdésre adott válaszok a következıképp összegezhetık. A 

döntéshozók ismeretei a fenntartható turizmusfejlesztésrıl meglehetısen hiányosak, a 

megfogalmazott definíciók a fogalom részleges ismeretérıl, félreértelmezésérıl tanús-

kodnak. A dolgozatom elsı fejezetében ismertett fogalmi lehatárolások alapján egyér-

telmő, hogy a fenntartható turizmus elsıdleges és alapvetı kritériuma a környezeti álla-

pot megırzése, javítása. Ennek ellenére amint azt láthattuk, a döntéshozók elsısorban a 

gazdasági növekedéssel azonosítják az ágazat fenntartható fejlesztését, háttérbe szorítva 

a környezeti érdekeket. Aránytalanul ritkán említik a helyi társadalom közösségi értéke-
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inek, szokásainak megóvását, együttmőködésük fontosságát is, holott a fenntarthatóság-

nak ezek mind gyakrabban idézett elıfeltételei. 

 

A turisták elégedettségére is igen ritkán, csupán a „visszatérı vendégek” kívánalom 

megfogalmazásával utalnak. Szinte egyáltalán nem esik szó a definíciókban a fenntart-

hatóság eléréséhez szükséges eszközökrıl, így például a teherbíró képességrıl, az indi-

kátorokról, az önkéntes tanúsítványokról, etikai és viselkedési kódexekrıl, stb. A meg-

határozásokban viszonylag sőrőn fordul elı utalás az idıtávra, a döntéshozók a fenn-

tartható turizmusfejlesztéshez leginkább a „hosszú távot” kapcsolják, meg kell jegyez-

nem azonban, hogy ezt elsısorban a gazdasági sikerességre vonatkoztatva teszik. A 

„hosszú távú tervezés” mint a fenntarthatóság alapját képezı tevékenység, csupán egy-

szer kerül említésre. Meglepı eredménynek tartom, hogy éppen a tervezésért is felelıs 

helyi döntéshozók „feledkeznek meg” ennek jelentıségérıl. Összefoglalva elmondható, 

hogy a turizmusfejlesztés kulcsfontosságú szereplıinek, a helyi döntéshozóknak az is-

meretszintje az ágazat fenntartható fejlesztésérıl messze elmarad a kívánatostól. Csak a 

szők többségük hallott a fogalomról, és aki vállalkozott a fogalom jelentésének megha-

tározására, azok is csak részleges ismeretekrıl tettek tanúbizonyságot. Ennek megvál-

toztatása érdekében meg kell találni a megfelelı eszközöket, legyen az a képzés valami-

lyen formája, vagy éppen a szakmai tájékoztatás a megfelelı csatornákon. Mindezek 

alapján megállapíthatjuk, hogy: 

 

A H1 hipotézist nem támasztották alá a kapott eredmények. 

 

 

Második empirikus kutatási kérdésem arra vonatkozott, hogy a turizmus lehetséges ha-

tásai közül melyiket vélik a döntéshozók fontosabbnak a többinél. Ezt a kérdéskört azért 

is tartottam különösen érdekesnek, mert nemcsak a döntéshozók véleményét tükrözhetik 

a válaszok, hanem a turizmusfejlesztés jövıbeli hatásaira vonatkozó várakozásaikat is. 

A megkérdezetteknek egy 1-8 terjedelmő skálán kellett rangsorolniuk a turizmus lehet-

séges hatásait. Az 1-es érték a legfontosabb tényezıt jelölte a rangsorban, míg a 8-as 

érték a legkevésbé fontosat.  

A döntéshozók által rangsorolt hatások jobb átláthatósága érdekében a felmérés során 

elkülönítettem a turizmus gazdasági, természeti és társadalmi-kulturális hatásait, ezeken 

a kategóriákon belül külön kérdeztem rá a pozitív és a negatív tényezık fontosságára. 
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(Természetszerőleg a kategóriák között elıfordulhatnak átfedések, és a pozitív – negatív 

hatások is nézıpont szerint változhatnak.) Hipotéziseimet a gazdasági, társadalmi és 

környezeti hatásokra vonatkozóan elkülönítve fogalmaztam meg.  

A gazdasági hatásokra vonatkozó hipotézisem a következı volt: 

H2: A helyi döntéshozók a foglalkoztatottsággal összefüggı hatásokat fontosabb-

nak tartják, mint a turizmus többi gazdasági hatását. 

 

A legfontosabb pozitív gazdasági tényezıként a munkahelyteremtı hatást, valamint a 

jövedelemteremtést, és az életszínvonal emelkedését emelték ki a válaszadók. A legfon-

tosabb negatív tényezıként a szezonális foglalkoztatottságot választották a megkérde-

zettek, ezt a feketegazdaság erısödése, majd a turizmustól való függıség követte. Tehát 

mind a pozitív, mind a negatív gazdasági hatások esetében a legfontosabbnak a foglal-

koztatottsággal összefüggı munkahelyteremtést, illetve a szezonális foglalkoztatottságot 

tartották a helyi döntéshozók. Következésképp: 

a H2 hipotézist elfogadhatjuk. 

 

A helyi döntéshozók környezeti hatásokra vonatkozó véleményével kapcsolatban a kö-

vetkezı hipotézist fogalmaztam meg: 

H3: A helyi döntéshozók a településen közvetlenül tapasztalható, természeti kör-

nyezetre irányuló hatásokat fontosabbnak tartják az ember alkotta, épített kör-

nyezetre gyakorolt hatásoknál. 

 

Az infrastruktúra kiépítése, fejlesztése került az elsı helyre, ami egyrészt összhangban 

van az elızı két kérdésre adott válaszból levont következtetésünkkel, mely szerint a 

lakosság közvetlen, kézzel fogható érdekei kapnak prioritást, másrészt magyarázható a 

régió viszonylagos elmaradottságával. A rangsorban csak ezután helyezkednek el a 

közvetlenül a környezet javulására vonatkozó állítások, élükön a természeti környezet 

minıségi javulásával. A legfontosabb tényezınek a megnövekedett hulladékterhelés, 

szemetelés mutatkozott, ezt követte a növény- és állatvilág károsodása, illetve a talaj-

szennyezés. A döntéshozók szerint a legkevésbé fontos tényezı a vizuális szennyezés, 

azaz a település vagy táj képének károsodása az épített környezet változása miatt. Ösz-
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szességében a döntéshozók az infrastruktúra fejlesztését mint legfontosabb pozitív kör-

nyezeti hatást leszámítva a természeti környezetet befolyásoló hatásokat fontosabbnak 

tartották az ember alkotta környezetre gyakorolt hatásoknál. Ebbıl következıen: 

A H3 hipotézist elfogadhatjuk. 

 

A helyi döntéshozók társadalmi-kulturális hatásokra vonatkozó véleményérıl hipotézi-

sem a következı: 

H4: A döntéshozók a turizmus hatásai közül a helyi társadalom meglevı közösségi 

és kulturális értékeinek megırzését tartják kiemelkedıen fontosnak, míg negatív 

hatásként leginkább az ezt veszélyeztetı társadalomellenes magatartás megnyilvá-

nulásaitól tartanak. 

A döntéshozók szerint a legfontosabb pozitív társadalmi-kulturális hatás a csökkenı 

elvándorlás, a helyi kulturális értékek megırzése, illetve a társadalmi, kulturális élet 

élénkülése. A felmérés szerint legfontosabb negatív társadalmi-kulturális jelenségnek a 

növekvı bőnözést tartották a döntéshozók, emellett a közösségen belüli gazdasági 

egyenlıtlenségek fokozódását és a deviáns viselkedés (alkoholizmus, prostitúció, van-

dalizmus, kábítószerfogyasztás) erısödését találták különösen jelentısnek. A bőnözés 

növekedése, a deviáns viselkedés erısödése, az erkölcsi normák romlása kisebb vagy 

nagyobb súllyal, de beletartozik a társadalomellenes magatartás kategóriájába, így meg-

felel a hipotézisben megfogalmazottaknak. 

A H4 hipotézis tehát elfogadható. 

A továbbiakban a döntéshozók attitődjeinek jobb megismerése érdekében a fenntartható 

turizmussal kapcsolatos állításokat öt kategóriába soroltam. Ezek a kategóriák a követ-

kezık voltak: 

- turizmus és környezet 

- turizmus és gazdaság 

- turizmus és társadalom/kultúra 

- a turizmus stratégiai tervezése - a helyi közösség szerepe a döntéshozásban 

- a turisták befolyásolásának kérdése a fenntarthatóság érdekében. 

A helyi döntéshozók attitődjeire vonatkozó hipotézisem a következı: 

H5: A helyi döntéshozók attitődjei támogatják a fenntartható turizmusfejlesztés 

megvalósulását. 
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A döntéshozók a felsorolt témakörökre vonatkozóan találtak témánként 5-10, összesen 

29 állítást a kérdıíven. Az egyes állítások természetesen több kategóriába is besorolha-

tóak. Véleményüket egy ötfokú Likert skálán kellett kinyilvánítaniuk, (5-teljes mérték-

ben egyetért, 4-„inkább egyetért”, 3-„semleges”, 2-„inkább nem ért egyet”, 1-

„egyáltalán nem ért egyet”, illetve „nem válaszol”) (2. táblázat)  

 

Összefoglalva a kapott eredményeket a következık állapíthatók meg a helyi döntésho-

zók fenntarthatóság iránti attitődjeirıl. A döntéshozók nem tulajdonítanak különös je-

lentıséget a turizmus lehetséges negatív környezeti hatásainak, a turizmusnak elsısor-

ban a gazdasági hasznát vélelmezik. A turizmus fejlesztését támogatják ugyan, de reáli-

san értékelve a szerepét, nem értenek egyet más hagyományos ágazatok, így a mezı-

gazdaság háttérbe szorításával. A gazdaság diverzifikációja szempontjából ez a hozzáál-

lás kifejezetten elınyös lehet a jövıben. A turizmus helyi társadalomra gyakorolt hatá-

sait is inkább pozitívnak vélik, összességében azonban felmerülnek az esetleges negatív 

hatásokra pl. bőnözés, vonatkozó aggodalmak. A fenntarthatóság követelményeinek 

teljes mértékben megfelel a döntéshozók hozzáállása a stratégiai tervezés, a társadalmi 

részvétel tekintetében. Láthattuk, hogy amellett, hogy a döntéshozók felismerték az ön-

kormányzat szerepét a tervezés, fejlesztés terén, fontosnak tartják a társadalmi részvé-

telt, a lakosság, a vállalkozások bevonását is. A fenntarthatóság szempontjából ugyan-

csak pozitív, hogy a turisták befolyásolására alkalmas eszközök közül támogatják az 

ökocímkék használatát, illetve a kormányzat által is befolyásolható vállalkozásoknak 

nagy jelentıséget tulajdonítanak. 

 

A fentiek alapján úgy gondolom, hogy a döntéshozók attitődjei többségében megfelel-

nek a fenntartható fejlıdés követelményeinek, azzal a kitétellel, hogy a környezeti hatá-

sok fontosságát hangsúlyosabban kellene kezelniük. Mindezek alapján: 

 

A H5 hipotézist elfogadhatjuk. 
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2. táblázat: Az attitődökre vonatkozó állítások 

Sorszám Állítás Átlagpont 
Relatív 

szórás 

1 A turizmus rendszerint környezetszennyezéshez vezet 2,53 0,162 

2 
A turizmus károsítja a természetes ökorendszereket, és hozzájárul a biológiai sokféleség csökkené-

séhez 
2,56 0,181 

3 A környezettudatos turisztikai vállalkozásokat elınyben részesítik a turisták 3,40 0,264 

4 
A turistáknak külön díjakat/adót kellene fizetniük az üdülıhelyek természeti értékeinek megırzése 

érdekében 
2,95 0,445 

5 A turizmust a negatív környezeti hatásai ellenére is fejleszteni kell 4,14 0,245 

6 A lakosságnak több információval kellene rendelkeznie a turizmus költségeirıl és hasznáról 4,48 0,161 

7 A turizmusból származó jövedelem az egész helyi lakosság hasznára válik 4,12 0,249 

8 A turizmus fejlesztésekor a földhasználat más lehetıségeit is ugyanakkora súllyal kell mérlegelni 4,03 0,228 

9 A turizmus fejlesztése kedvezıbb a helyi lakosság számára, mint a mezıgazdaság fejlesztése 2,85 0,112 

10 
A turizmus gazdasági elınyei fontosabbak, mint az általa okozott negatív hatások ezért a turizmust 

érdemes fejleszteni, ahol csak lehetséges 
3,30 0,295 

11 A turizmusfejlesztési döntéseket elegendı, ha a piaci erık befolyásolják 2,02 0,483 

12 A helyi lakosság általában nem vesz részt a turisztikai fejlesztési tervek/stratégiák készítésében 3,44 0,138 

13 A helyi lakosságnak részt kellene vennie a turisztikai fejlesztési tervek/stratégiák készítésében 4,38 0,194 

14 
A turistáknak külön adót/díjakat kellene fizetniük, a település kulturális értékeinek megırzése 

érdekében 
2,97 0,441 

15 A turizmus hozzájárul a bőnözés növekedéséhez. 3,03 0,377 

16 A turizmus hozzájárul a helyi kultúra és a hagyományok ápolásához 4,35 0,167 

17 A turizmus fejlesztése általában elınyös a helyi közösségek számára 4,56 0,116 

18 Sikeres turizmusfejlesztés csak térségi összefogással jöhet létre 4,23 0,225 

19 A turizmus hosszú távú fejlesztésének alapfeltétele a helyi lakosság együttmőködése 4,56 0,138 

20 A turisztikai tervezés és a stratégiakészítés kizárólag kormányzati feladat 1,85 0,218 

21 
A turizmusban nem érdekelt üzleti vállalkozásoknak nem kell részt venniük a turizmus tervezésé-

ben 
2,21 0,244 

22 
A  helyi szintő turisztikai fejlesztési stratégiát a turisztikai vállalkozások, a helyi lakosság és az 

önkormányzat együttmőködésével kell megalkotni 
4,70 0,116 

23 
A helyi érdekcsoportokkal és lakossági egyesületekkel egyeztetni kellene a turizmussal kapcsola-

tos döntésekben 
4,48 0,135 

24 
A helyi érdekcsoportokkal és lakossági egyesületekkel folytatott konzultáció felesleges idı- és 

pénzpocséklás 
1,38 0,253 

25 A turisták befolyásolására a formális szabályozás, rendeletek, elıírások a legmegfelelıbbek 3,02 0,263 

26 
A turisták számára alkotott viselkedési kódexek elegendık a turisták felelısségteljes magatartásá-

nak befolyásolására 
2,29 0,473 

27 A turisták környezeti tudatosságát oktatási programokkal lehet növelni 3,25 0,349 

28 A turistákat oktatási programokkal lehet ösztönözni a helyi kultúra tiszteletben tartására 3,31 0,338 

29 
A kiemelkedı minıségő és környezetbarát szolgáltatást garantáló turisztikai védjegyek hatékony 

eszközei a fenntartható fejlıdés megvalósításának 
4,34 0,151 

Forrás: Saját összeállítás 
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Végezetül a 3. táblázatban a kutatási kérdéseket és a hozzájuk tartozó hipotéziseket ösz-

szesítettem, valamint azt, hogy az empirikus kutatás eredményei alapján a hipotézisek 

elfogadhatók vagy elvetendıek.  

 

3. táblázat : Az empirikus kutatási kérdések és a hozzárendelt hipotézisek összefog-

laló táblázata 

Kutatási kérdések és hipotézisek 

Elfoga-

dott 

hipotézis 

Elvetett 

hipotézis 

1. Milyen ismeretekkel rendelkeznek a helyi döntéshozók a fenntartható turizmusfej-

lesztés fogalmával kapcsolatban? 

H1: A helyi döntéshozók számára ismert a fenntartható turizmusfej-

lesztés fogalma, elsısorban a környezet-gazdaság-társadalom egyen-

súlyát tartják fontosnak. 

 X 

2. A turizmus lehetséges hatásai közül melyeket tartják különösen fontosnak? 

 

H2: A helyi döntéshozók a foglalkoztatottsággal összefüggı hatáso-

kat fontosabbnak tartják, mint a turizmus többi gazdasági hatását. 

 

X 

 

H3: A helyi döntéshozók a településen közvetlenül tapasztalható, 

természeti környezetre irányuló hatásokat fontosabbnak tartják az 

ember alkotta, épített környezetre irányuló hatásoknál. 

X 

 

H4: A döntéshozók a turizmus társadalmi-kulturális hatásai közül a 

helyi társadalom meglevı közösségi és kulturális értékeinek megır-

zését tartják kiemelkedıen fontosnak, míg negatív hatásként legin-

kább az ezt veszélyeztetı társadalomellenes magatartás megnyilvá-

nulásaitól tartanak. 

X 

 

3. Milyen attitődökkel rendelkeznek a fenntartható turizmus alapelveivel kapcsolat-

ban? 

H5: A helyi döntéshozók attitődjei támogatják a fenntartható turiz-

musfejlesztés megvalósulását. 
X 

 

Forrás: Saját összeállítás 
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4. AZ ÉRTEKEZÉS FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI, ÚJ ÉS ÚJS ZERŐ 

EREDMÉNYEK 

 

1.Értekezésem újszerő eredményének tartom, hogy összegyőjtöttem és rendszereztem az 

angol nyelvő irodalom fenntartható turizmusra vonatkozó meghatározásait, illetve a 

koncepcióhoz kapcsolódó alapelveket és elméleti megközelítéseket. A korábbi hazai 

munkákban erre – noha a fenntartható turizmus egyes fontos definícióit többen bemutat-

ták – átfogó igénnyel nem történt kísérlet. Az elemzés eredményeképp meghatároztam 

a fenntartható turizmus fogalmának legfıbb komponenseit, melyek a gyakorlatba való 

átültetéshez is iránymutatásul szolgálhatnak. Arra is rámutattam, hogy az értelmezés 

távolról sem tekinthetı lezártnak, a kutatásnak számos koncepcionális kérdés megvála-

szolásában vannak további teendıi. 

 

2. A fenntarthatóság gyakorlati megvalósítása szempontjából nagy jelentıségő a teher-

bíró képesség kérdésköre. Újszerő eredménynek tartom a turizmusra vonatkozó teherbí-

ró képesség fogalmának, gyakorlati alkalmazásának elemzését, a mérési nehézségek 

feltárását az angol nyelvő szakirodalom alapján. Bemutattam, hogy egy a teherbíró 

képességet kifejezı abszolút szám meghatározása többnyire nem lehetséges, de a turiz-

mus hatásainak elemzésekor kialakíthatók olyan küszöbértékek, amelyek elérése fi-

gyelmeztetheti a turizmus érintettjeit, különösen a döntéshozókat a beavatkozás szüksé-

gességére. Ez utóbbiból következik, hogy a teherbíró képesség meghatározása hasznos 

eszköz lehet a turizmus tervezésében és menedzselésében. 

 

3. Dolgozatomban feltártam a turizmus érintettjeinek szerepét a fenntarthatóság felé 

való elmozdulásban, s ezen belül kiemelten foglalkoztam a kormányzat szerepével. Ez 

újdonságnak tekinthetı, mert a hazai források a kormányzat turizmussal kapcsolatos 

feladatait a gazdaságfejlesztés terén látják, háttérbe szorítva a fenntarthatóságot, külö-

nösen a környezeti érdekeket illetı teendıiket. A nemzetközi szakirodalom elemzésére 

alapozva összefoglaló ábrában jelenítettem meg a fenntarthatóság elérésében különösen 

fontos helyi önkormányzatok feladatait és eszközeit a többi érintett: a helyi lakosság, a 

turizmusban érdekelt vállalkozások és a turisták viszonylatában.  

 

4. A turizmust az Észak-alföldi régió gazdaságában kiemelten fontos fejlesztendı ága-

zatként tartják számon. A helyi önkormányzatok tagjainak, a helyi döntéshozóknak kü-
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lönösen nagy felelıssége van atekintetben, hogy a fejlesztések megfeleljenek a fenntart-

hatóság követelményeinek, ezért a fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteik, vélemé-

nyük és attitődjeik meghatározóak lehetnek a régió jövıje szempontjából. Új eredmény-

nek tartom, hogy elsıként mértem fel és elemeztem a helyi döntéshozók tudásszintjét és 

attitődjeit a fenntartható turizmusfejlesztéssel kapcsolatban az Észak-alföldi turisztikai 

régióban, és az empirikus kutatás eredményeire alapozva felhívtam fel a figyelmet arra, 

hogy a döntéshozók nem helyezik elıtérbe a környezeti érdekeket a turizmussal kapcso-

latos fejlesztési elképzeléseik kapcsán. 

 

5. A fenntarthatóság irányába történı elmozdulás érdekében a helyi döntéshozók számá-

ra képzési program összeállítását javasoltam egyrészt a fenntartható turizmusfejlesztés 

koncepciójára, annak gyakorlati aspektusaira, másrészt a helyi szintő kormányzat fel-

adataira és eszközeire vonatkozóan. 
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5. AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁGA 

Kutatásommal fel kívánom hívni a figyelmet arra a tényre, hogy a helyi döntéshozók 

informáltsága a fenntarthatóság és a fenntartható turizmusfejlesztés terén döntı fontos-

ságú. A kutatás számomra leginkább meglepı eredménye az volt, hogy a helyi döntés-

hozók többsége nem ismerte, vagy nem helyesen ismerte a fenntartható turizmusfejlı-

dés fogalmát. Legtöbben a gazdasági fenntarthatósággal azonosították a koncepciót, a 

természeti környezet megóvását nem tartották elsıdlegesnek.  

A helyi döntéshozók véleményét és attitődjeit vizsgáló kérdések eredményei azonban 

némiképp árnyalják ezt a negatív képet. Világossá vált ugyanis, hogy bár a természeti 

környezet fontossága nem elég hangsúlyos és a közvetlen gazdasági érdekek elınyt él-

veznek a döntéshozók felfogásában, összességében mégis a fenntarthatóságnak fıbb 

vonalakban megfelelı attitődöket tanúsítanak, így például a társadalmi tıke elemeinek 

nagy jelentıséget tulajdonítanak, a helyi közösségek összefogását, részvételét a döntés-

hozatalban fontosnak tartják, a turizmus fejlesztésével nem kívánnak kiszorítani más 

gazdasági ágakat. 

Az eredmények alapján beazonosítható két fı terület, ahol beavatkozás szükséges. Egy-

részt fontos lenne a helyi döntéshozók ismereteinek bıvítése, elmélyítése a fenntartható 

turizmus témakörében, másrészt pedig kívánatos lenne a helyi szintő kormányzatok 

fenntartható turizmusfejlesztéssel kapcsolatos feladatainak, és az ehhez alkalmazható 

eszközöknek a tudatosítása a helyi döntéshozók körében. A gyakorlati megvalósításra 

vonatkozó javaslatom az általam összeállított ábra (5. ábra: A helyi szintő kormányza-

tok szerepe a fenntartható turizmusfejlesztésben) elterjesztése, amely a fı feladatokat és 

eszközöket foglalja össze. Ezen túlmenıen hasznos lenne egy a fenntartható turizmus-

fejlesztéssel kapcsolatos képzési anyag kidolgozása, amely „útmutatóként” nyomtatott 

vagy internetes formában szolgálhatná a fenntartható fejlıdés koncepciójának megvaló-

sítását.
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