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Általános információk MagyarországrólÁltalános információk Magyarországról

Területe:  93 030 km2  Területe:  93 030 km2  
Lakossága:  10 179 000 fő (2002)  Lakossága:  10 179 000 fő (2002)  
Népsűrűség:  109,6 fő/ km2  Népsűrűség:  109,6 fő/ km2  

Főváros:  Budapest  Főváros:  Budapest  
területe: 525 km2  területe: 525 km2  
lakossága: 1 774 000 fő (2001)  lakossága: 1 774 000 fő (2001)  
népsűrűség: 3378 fő / km2  népsűrűség: 3378 fő / km2  
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ÉGHAJLAT ÉGHAJLAT 
Magyarország éghajlata mérsékelt övi Magyarország éghajlata mérsékelt övi 
kontinentális. kontinentális. 
Évi középhőmérséklet: 10,5Évi középhőmérséklet: 10,5--11ºC11ºC
A leghidegebb hónap a január (napi A leghidegebb hónap a január (napi 
középhőmérséklet középhőmérséklet --1ºC), 1ºC), 
a legmelegebb az augusztus (napi a legmelegebb az augusztus (napi 
középhőmérséklet +21,3ºC), középhőmérséklet +21,3ºC), 
a napsütéses órák száma évente 1785. a napsütéses órák száma évente 1785. 
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TURISZTIKAI RÉGIÓKTURISZTIKAI RÉGIÓK

Az Az 
ország ország kilenc turisztikai régiórakilenc turisztikai régióra oszthatóosztható

1. Budapest1. Budapest-- KözépKözép--Dunavidék,  Dunavidék,  
2. Balaton,  2. Balaton,  
3. Közép3. Közép--Dunántúl,  Dunántúl,  
4. Nyugat4. Nyugat--Dunántúl,  Dunántúl,  
5. Dél5. Dél--Dunántúl,  Dunántúl,  
6. Észak6. Észak--Magyarország,  Magyarország,  
7. 7. ÉszakÉszak--AlföldAlföld,  ,  
8. 8. DélDél--AlföldAlföld,  ,  
9. Tisza9. Tisza--tó. tó. 



6



7

Magyarország üdülőkörzeteiMagyarország üdülőkörzetei

A kutatók napjainkra az országot 30 térségre A kutatók napjainkra az országot 30 térségre —— ezen belül 16 ezen belül 16 
tájegységre, 14 laza üdülőkörzetre és tájegységeken kívüli tájegységre, 14 laza üdülőkörzetre és tájegységeken kívüli 
településekre településekre —— sorolják be.sorolják be.

Típusok:Típusok:
tájegységtájegység a települések természetföldrajzi, idegenforgalmi a települések természetföldrajzi, idegenforgalmi 
adottságai és műszakiadottságai és műszaki--gazdasági paraméterei alapján gazdasági paraméterei alapján 
egyaránt egyaránt szorosan összefüggő térség;szorosan összefüggő térség;
laza üdülőkörzetlaza üdülőkörzet a települések idegenforgalmi adottságai a települések idegenforgalmi adottságai 
és a műszakiés a műszaki--gazdasági paraméterei révén gazdasági paraméterei révén összekapcsolható összekapcsolható 
térségtérség;;
település település már meglévő, illetve potenciális idegenforgalmi már meglévő, illetve potenciális idegenforgalmi 
vonzással (vagy csak kínálattal) rendelkező, vagy a turisztikai vonzással (vagy csak kínálattal) rendelkező, vagy a turisztikai 
áramlással érintett áramlással érintett közigazgatási hely.közigazgatási hely.
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Térségek Tájegységek Kiemelt üdülőkörzetek Laza üdülőkörzet

1. Balaton X X

2. Dunakanyar X X

3. Mátra-Bükk X X

4. Velencei-tó, X X

5. Sopron-Kőszeghegyalja X X

6. Tisza-tó (Közép-Tiszavidék) X X

7. Mecsek-Villány X X

8. Szigetköz X

9. Őrség X

10. Bakony X

11. Ráckeve X

12. Alsó-Duna X

13. Aggtelek és környéke X

14. Zemplén és a Hernád-völgy X

15. Alsó-Tisza X

16. Hortobágy X

17. Szombathely-környék és a Vasi-hegyhát X

18. Rába-Marcal mente X

19. Göcsej és a Zalai-dombság X

20. Kaposvölgy X

21. Dél-Zala X

22. Belső-Somogy X

23. Vértes-Gerecse X

24. Budai hegyvidék X

25. Gödöllői-dombság X

26. Cserhát-Karancs X

27. Felső-Tiszavidék X

28. Szolnoki Tisza-szakasz X

29. Hármas-Körös X

30. Szanazug X
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TájegységekTájegységek Kiemelt üdülőkörzetekKiemelt üdülőkörzetek

Balaton
Dunakanyar
Mátra-Bükk
Velencei-tó,
Sopron-Kőszeghegyalja
Tisza-tó (Közép-Tiszavidék)
Mecsek-Villány
Szigetköz
Őrség
Bakony
Ráckeve
Alsó-Duna
Aggtelek és környéke
Zemplén és a Hernád-völgy
Alsó-Tisza
Hortobágy

Balaton

Dunakanyar

Mátra-Bükk

Velencei-tó,

Sopron-Kőszeghegyalja

Tisza-tó (Közép-Tiszavidék)

Mecsek-Villány
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Laza üdülőkörzetLaza üdülőkörzet

Szombathely-környék és a Vasi-hegyhát
Rába-Marcal mente
Göcsej és a Zalai-dombság
Kaposvölgy
Dél-Zala
Belső-Somogy
Vértes-Gerecse
Budai hegyvidék
Gödöllői-dombság
Cserhát-Karancs
Felső-Tiszavidék
Szolnoki Tisza-szakasz
Hármas-Körös
Szanazug
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Magyarország üdülőkörzeteiMagyarország üdülőkörzetei
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UNESCO Világörökségek listájaUNESCO Világörökségek listája

az Aggtelekiaz Aggteleki--karszt és a Szlovákkarszt és a Szlovák--karszt barlangjai,karszt barlangjai,
a a Fertő/NeusiedlerseeFertő/Neusiedlersee kultúrtájkultúrtáj, , 
Hollókő Hollókő ófaluófalu és táji környezete, és táji környezete, 
a Hortobágyi Nemzeti Park a Hortobágyi Nemzeti Park -- a Puszta, a Puszta, 
a Pécsi Ókeresztény sírkamrák, a Pécsi Ókeresztény sírkamrák, 
az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és 
természeti környezete, természeti környezete, 
Budapest DunaBudapest Duna--parti látképe, a Budai parti látképe, a Budai VárnegyedVárnegyed az az 
AndrássyAndrássy út és történelmi környezete,út és történelmi környezete,
Tokaj történelmi borvidék Tokaj történelmi borvidék kultúrtájkultúrtáj. . 
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Magyarország turizmusának történeti fejlődése Magyarország turizmusának történeti fejlődése 
XVIII. sz. vége XVIII. sz. vége –– XIX. sz. közepéigXIX. sz. közepéig

Nemesi kiváltság az utazásNemesi kiváltság az utazás

Külföldi gyógyfürdők látogatása (pl. Csehország) Külföldi gyógyfürdők látogatása (pl. Csehország) 

A fürdőélet kezdetei és a polgárosodásA fürdőélet kezdetei és a polgárosodás

Balatonfüred Balatonfüred -- ivókúrák, Annaivókúrák, Anna--bál 1825bál 1825

Keszthely Keszthely –– Festetics családFestetics család

Hévíz Hévíz –– gyógyvízgyógyvíz

Reformkor: kaszinó, lóversenyReformkor: kaszinó, lóverseny

Csárdák Csárdák 

Az első szállók megjelenéseAz első szállók megjelenése
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XIX. sz. 2. felétől XIX. sz. 2. felétől –– XX. sz. elejéig:XX. sz. elejéig:

Vasúti közlekedés fejlődése, filléres Vasúti közlekedés fejlődése, filléres 
vonatokvonatok
1896: Millenniumi kiállítás1896: Millenniumi kiállítás
Első fürdőtelepek: Első fürdőtelepek: 

Siófok, Balatonfüred, FonyódSiófok, Balatonfüred, Fonyód--Bélatelep Bélatelep 
villanegyedekvillanegyedek
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XX. sz. elejétől XX. sz. elejétől –– XX. sz. közepéig (a két XX. sz. közepéig (a két 
világháború között)világháború között)

A trianoni veszteség után a belső értékek A trianoni veszteség után a belső értékek 
felértékelődésefelértékelődése

Magashegységek elvesztéseMagashegységek elvesztése
Erdők elvesztéseErdők elvesztése

Autó, busz megjelenése, utak építéseAutó, busz megjelenése, utak építése
Gyógyfürdők, strandok Gyógyfürdők, strandok népszerűsödésenépszerűsödése →→
Ásványvizek palackozásaÁsványvizek palackozása
((KékkutiKékkuti, Mohai Ágnes, Margitszigeti, , Mohai Ágnes, Margitszigeti, ParádiParádi, , 

ApentaApenta, , SalvusSalvus, , MiraMira, stb.), stb.)
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Klimatikus gyógyhelyek felértékelődése (asztma, Klimatikus gyógyhelyek felértékelődése (asztma, 
szamárköhögés gyógyítása):szamárköhögés gyógyítása):

Mátra, Bakony, Mecsek, Sopron (Mátra, Bakony, Mecsek, Sopron (LővérekLővérek), ), 
Kőszeg (Kőszeg (ÍrottkőÍrottkő))
Lillafüredi Palotaszálló (Meseautó c. film)Lillafüredi Palotaszálló (Meseautó c. film)

1926 IBUSZ létrejötte (Idegenforgalmi 1926 IBUSZ létrejötte (Idegenforgalmi 
Beszerzési Utazási és Szállítási Rt.)Beszerzési Utazási és Szállítási Rt.)
19301930--as évektől fizető vendéglátás és a falusi as évektől fizető vendéglátás és a falusi 
turizmus terjedéseturizmus terjedése
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A szocializmus időszaka

Háborús veszteségek és az új politikai berendezkedés hatása:Háborús veszteségek és az új politikai berendezkedés hatása:
Infrastruktúra pusztulásaInfrastruktúra pusztulása
ÁllamosításÁllamosítás
Szállodákba kormányzati szervek költöztek, vagy lakásokká Szállodákba kormányzati szervek költöztek, vagy lakásokká 
alakítottákalakították

Gazdaságpolitika (nGazdaságpolitika (nehehééziparosziparosííttááss)) ↔↔ Turizmus fejlesztTurizmus fejlesztéésese
KKüülpolitika (hideghlpolitika (hideghááborborúú) ) ↔↔ TuristTuristáák szabad k szabad ááramlramláása sa 

KGST turistKGST turistáák jk jööhettek: hettek: 
NDKNDK--NSZK csalNSZK csaláádi taldi taláálkozlkozóókk

Szociális turizmusSzociális turizmus: vállalati, családi és ifjúsági üdültetés: vállalati, családi és ifjúsági üdültetés

a „gulyásszocializmus turizmusa”a „gulyásszocializmus turizmusa”
„a legvidámabb barakk”„a legvidámabb barakk”
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ÁÁllami irllami iráánynyííttááss::

IBUSZ IBUSZ áállamosllamosííttáásasa
ÚÚj j áállami utazllami utazáási irodsi irodáák: Express, k: Express, CooptouristCooptourist
VolVoláántoursntours
OrszOrszáágos Idegenforgalmi Tangos Idegenforgalmi Tanáácscs
OrszOrszáágos Idegenforgalmi Hivatal gos Idegenforgalmi Hivatal →→ Megyei Megyei 
Idegenforgalmi HivatalokIdegenforgalmi Hivatalok
Megyei Megyei VendVendééglglááttóóipariipari VVáállalatokllalatok
Danubius szDanubius száállodalllodaláánc lnc léétrehoztrehozáása: sa: 

19721972--ben, ben, gygyóógyturizmusragyturizmusra specializspecializáállóódottdott
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ÁÁllami llami beruhberuháázzáásoksok::

szállodaépítésekszállodaépítések
Siófok: AranySiófok: Arany-- és Ezüstpartés Ezüstpart
PártüdülőkPártüdülők
Úttörővasút: CsillebércÚttörővasút: Csillebérc
KisKis--Balaton lecsapolása Balaton lecsapolása ↔↔ kköörnyezetvrnyezetvéédelem, turizmusdelem, turizmus
1978 els1978 elsőő hosszhosszúúttáávvúú Idegenforgalmi FejlesztIdegenforgalmi Fejlesztéési Koncepcisi Koncepcióó

300 m $ értékű magyar300 m $ értékű magyar--osztrák szállodafejlesztési osztrák szállodafejlesztési 
hitelkonstrukció (Fórum, hitelkonstrukció (Fórum, HyattHyatt, , NovotelNovotel))
Bp. Kongresszusi központBp. Kongresszusi központ
Ferihegy II.Ferihegy II.
Új hegyeshalmi határátkelőÚj hegyeshalmi határátkelő
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MagánszektorMagánszektor
Fizető vendéglátás 1968 után „Fizető vendéglátás 1968 után „ZimmerZimmer freifrei” ” 
mozgalommozgalom
Családi tanyák, nyaralók építésének engedélyezése Családi tanyák, nyaralók építésének engedélyezése 
korlátozás mellettkorlátozás mellett
Magánéttermek, magán kereskedelmi egységek 1980Magánéttermek, magán kereskedelmi egységek 1980--
as évekbenas években

Tömegturizmus kialakulásaTömegturizmus kialakulása
Tömeges igények középszerű kielégítéseTömeges igények középszerű kielégítése
KGST turisták igénytelenségeKGST turisták igénytelensége
Közlekedés fejlődése, Közlekedés fejlődése, 
Tömegszórakoztatás: „Tömegszórakoztatás: „gulyáspartygulyásparty””
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Magyar hatMagyar hatáárok megnyitrok megnyitáása sa →→ NDK menekNDK meneküültek ltek áátengedtengedéésese

„„a gulya gulyáásszocializmussszocializmus”” mint vonzermint vonzerőő→→ kezdeti nagy kezdeti nagy éérdeklrdeklőőddééss
RendszervRendszervááltozltozáás ks köövetkezmvetkezméényei:nyei:

GazdasGazdasáági vgi váálslsáág g →→ munkanmunkanéélklküülisliséég g →→ belsbelsőő turizmus turizmus 
hanyatlhanyatláásasa
PrivatizPrivatizáácicióó: p: páártrtüüddüüllőők, szk, száállodllodáák, k, úúttttöörrőővasvasúút, t, 
KKüülflfööldi tldi tőőke megjelenke megjelenéése: se: 

MultinacionMultinacionáális clis céégek megtelepedgek megtelepedéése szse száállodaipar, utazllodaipar, utazáási iroda, si iroda, 
autautóókköölcslcsöönznzéés ters terüületletéénn

BeutazBeutazóók szerkezetk szerkezetéének nek áátalakultalakuláásasa
exex--KGST vendKGST vendéégek gek éérdeklrdeklőőddéése csse csöökkentkkent
NNéémet egyesmet egyesííttéés miatt kevesebb a ns miatt kevesebb a néémetmet
ÚÚj piacok is megnyj piacok is megnyííltak:  JAPltak:  JAPÁÁN, SPN, SPANYOLANYOL, BELGA, NBR, , BELGA, NBR, 
SKANDINSKANDINÁÁVV
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19901990--től, a rendszerváltozás turizmusatől, a rendszerváltozás turizmusa

IgIgéények nyek áátalakultalakuláásasa
Magasabb szMagasabb szíínvonalnvonalúú szolgszolgááltatltatááss
Magasabb kategMagasabb kategóóririáájjúú szszáállllááshelyekshelyek

TTöömegturizmus csmegturizmus csöökkenkkenéése: se: ÚÚj j priorpriorííttáásoksok
MinMinőősséég, g, úúj termj terméékekkek
EgEgéészsszséégg--
KonferenciaKonferencia--
Bor Bor éés gasztrons gasztronóómiamia
AktAktíívv-

turizmusturizmus

-
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ÚÚj beruhj beruháázzáásoksok
44--5* sz5* száállodllodáákk
KastKastéélyly-- éés s wellnesszwellnesszáállllóókk
PrivatizPrivatizáácicióó

MultinacionMultinacionáális clis céégek megjelengek megjelenéése: szse: száálloda, utazlloda, utazáási iroda, si iroda, 
kköölcslcsöönznzééss

IrIráánynyííttáás:s:
Magyar Turizmus RT. (mMagyar Turizmus RT. (máára mra máár r ZrtZrt.).)
GKM, GKM, ÁÁllamtitkllamtitkáársrsáágg
OrszOrszáágos Idegenforgalmi Bizottsgos Idegenforgalmi Bizottsáág, Regiong, Regionáális lis 
Idegenforgalmi BizottsIdegenforgalmi Bizottsáágg
RegionRegionáális Marketing Bizottslis Marketing Bizottsáágg
TourinformTourinform irodirodáákk
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Magyarország helye a világ turizmusában 1.Magyarország helye a világ turizmusában 1.

MagyarorszMagyarorszáág bevg bevéételeinek, lteleinek, láátogattogatóóinak minak méérréésese
KSH: hatKSH: hatááron regisztrron regisztráált llt láátogattogatóókk

(1998 (1998 óóta nem mta nem méérik bontva a turistrik bontva a turistáákat kat éés ls láátogattogatóókat)kat)
kereskedelmi szkereskedelmi száállllááshelyek forgalmashelyek forgalma

MNB: kMNB: küülflfööldiek turisztikai ldiek turisztikai 
ccééllúú kkööltltéésese

WTO adataiWTO adatai

KutatKutatáások: sok: kküüldldőőpiacpiac, , 
utazutazáási szoksi szokáások

ÉvÉv Látogatók Látogatók 
(fő)(fő)

Turista Turista 
(fő)(fő)

19901990 37 m37 m 20 m20 m

19931993 40 m40 m 23 m23 m

19971997 37 m37 m 17 m17 m

19991999 28 m28 m

20022002 31,7 m31,7 m Kb. 15 mKb. 15 m

20032003 31,4 m31,4 m

sok
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Az 1980Az 1980--as as éévek mennyisvek mennyiséégi ngi nöövekedvekedéés s 
az 1990az 1990--es es éévek sorvek soráán a magyarorszn a magyarorszáági beutazgi beutazóó turizmust volumenturizmust volumenéében ben 
cscsöökkenkkenéés jellemezte, okai:s jellemezte, okai:

a ta tööbbi volt szocialista orszbbi volt szocialista orszáág ng néépszerpszerűűssééggéének nnek nöövekedvekedéése, se, 
a balka balkááni hni hááborborúú kitkitöörréésséének nek 
éés a kelets a kelet--eureuróópai pai kküüldldőőpiacokpiacok gazdasgazdasáági nehgi nehéézszséégeinek geinek 

2000 2000 éés 2002 ks 2002 köözzöött ismtt isméét emelkedett a Magyarorszt emelkedett a Magyarorszáágra lgra láátogattogatóók szk száámama

KKüülflfööldi turistldi turistáák szk szááma:ma:
19801980--ban 10 m fban 10 m főő
19901990--ben 20 m fben 20 m főő→→ W 5.W 5.
20022002--ben 15 m fben 15 m főő→→ W 13.W 13.

FelzFelzáárkrkóózott: zott: LengyeloLengyelo., Hongkong, ., Hongkong, OroszoOroszo., K., Kíínana
W 1W 1--5.: 5.: FranciaoFranciao., ., SpanyoloSpanyolo., USA, ., USA, OlaszoOlaszo., K., Kíínana

ÁÁtlagos tarttlagos tartóózkodzkodáási idsi időő: 3 : 3 ééjszakajszaka
A kA küülflfööldi vendldi vendéégek gek áátlagos tarttlagos tartóózkodzkodáási ideje: 3,4 si ideje: 3,4 ééjszakajszaka
A belfA belfööldi vendldi vendéégek gek áátlagos tarttlagos tartóózkodzkodáási ideje: 2,6 si ideje: 2,6 ééjszakajszaka
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Magyarország helye a világ turizmusában 3.Magyarország helye a világ turizmusában 3.

Foglalkoztatottak:Foglalkoztatottak:
6,2 %6,2 %--a dolgozott a turizmusbana dolgozott a turizmusban
10 %10 %--a dolgozott ka dolgozott köözvetett mzvetett móódon a turizmusban don a turizmusban →→
multiplikmultiplikáátortor hathatááss

GDP 2002GDP 2002--ben:ben:
GDP 4,9 %GDP 4,9 %--áát adta a turizmus t adta a turizmus →→ 800 800 mdmd Ft = 3,4 Ft = 3,4 mdmd €€
GDP 10,3 %GDP 10,3 %--áát adta a turizmus kt adta a turizmus köözvetett mzvetett móódon don →→ multiplikmultiplikáátortor
hathatááss

KKüülkereskedelmi mlkereskedelmi méérleg hirleg hiáány 37 %ny 37 %--t fedezi (2003)t fedezi (2003)
A folyA folyóó mméérleg hirleg hiáány 27 %ny 27 %--áát fedezi (2003)t fedezi (2003)

BeutazBeutazóó turistturistáák kk kööltltéése szolgse szolgááltatltatáás exportnak szs exportnak száámmíítt
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Magyarország helye a világ turizmusában 4.Magyarország helye a világ turizmusában 4.

Deviza bevDeviza bevéételek:telek:
20032003--ban 12 %ban 12 %--kalkal cscsöökkent kkent 

okai: holland, nokai: holland, néémet, osztrmet, osztráák turistk turistáák szk szááma ma 
cscsöökkent, gazdaskkent, gazdasáág  helyzet miatt, g  helyzet miatt, 
Balaton vBalaton víízhelyzete miattzhelyzete miatt

W bevW bevéételeinek 1 %teleinek 1 %--aa
MagyarorszMagyarorszáág nem szerepel az elsg nem szerepel az elsőő 15 helyen, 15 helyen, 
bbáár bevr bevéételei folyamatosan ntelei folyamatosan nőőttek ttek 
a turistala turistaléétsztszáám csm csöökkenkkenéése ellense ellenéérere

Az egy turistAz egy turistáára jutra jutóó bevbevéételek:telek:
EU: 800EU: 800--900 900 €€/f/főő
MagyarorszMagyarorszáág: 100g: 100--200 200 €€/f/fő

ÉvÉv €€
19901990 500 m500 m
19951995 2 2 mdmd
20012001 4,4 4,4 mdmd
20022002 3,4 3,4 mdmd
20032003 3 3 mdmd

ő
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Magyarország turizmusának problémái 1.Magyarország turizmusának problémái 1.

Elmaradott infrastruktúraElmaradott infrastruktúra
Alacsony színvonalú szolgáltatásokAlacsony színvonalú szolgáltatások
A turizmus szezonalításaA turizmus szezonalítása
Komplex turisztikai termékek hiányaKomplex turisztikai termékek hiánya
Szállodai kapacitás alacsony arányaSzállodai kapacitás alacsony aránya
Szakképzetlen munkaerőSzakképzetlen munkaerő
Nyelvismeret hiányaNyelvismeret hiánya
Nincs szemlélet váltásNincs szemlélet váltás
Magas a fekete gazdaság arányaMagas a fekete gazdaság aránya
Külföldi látogatók megoszlása kedvezőtlen:Külföldi látogatók megoszlása kedvezőtlen:

Kiránduló: 42 %Kiránduló: 42 %
Átutazó: 12 %Átutazó: 12 %
Turisták: 46 % (1/10Turisták: 46 % (1/10--e jelenik meg a kereskedelmi szálláshelyeken)e jelenik meg a kereskedelmi szálláshelyeken)
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Magyarország turizmusának problémái 2.Magyarország turizmusának problémái 2.

Alacsony az utazási irodák által szervezett forgalom: 2 %Alacsony az utazási irodák által szervezett forgalom: 2 %
Beutazások 70 %Beutazások 70 %--a szomszédos országból érkezik (rokoni, baráti a szomszédos országból érkezik (rokoni, baráti 
kapcskapcs.).)

Erős területi koncentráció:Erős területi koncentráció:

BudapestBudapest

BalatonBalaton

A PusztaA Puszta

Belföldi turizmus alacsony szintjeBelföldi turizmus alacsony szintje
Vendégéjszakák 39 %Vendégéjszakák 39 %--a belföldia belföldi
Szállodai éjszakák 32 %Szállodai éjszakák 32 %--a belföldi

Vendégéjszakák 60 %Vendégéjszakák 60 %--aa

Forgalom 40 %Forgalom 40 %--aa

Szezon: július, augusztusSzezon: július, augusztus

a belföldi
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