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1. Bevezetés

A rendszerváltás óta eltelt 20 év alatt jelentősen megváltozott a gazdasági-társadalmi környezet, mely 
az idegenforgalom hazai folyamatait is alapjaiban átformálta. A rendszerváltás után a turisztikai piacon 
érdekelt hazai szereplőknek egy teljesen új típusú feltételrendszerben kell működniük. Átalakult a kíná-
lattal szemben támasztott követelményrendszer, átstrukturálódott a kereslet, megváltoztak a szabályozó 
feltételek – mindezen körülményekhez a turisztikai piacon érdekelt szereplőknek alkalmazkodniuk kell. 
A turizmus-fejlesztés, stratégia-készítés során a fenti tényezők figyelembevételével kell a főbb irányokat 
kidolgozni, olyan „core-kompetenciákat” megjelölni, melyek versenyelőnyt eredményeznek. Ilyen terület-
ként lehet meghatározni az olyan kiemelkedő, kulturális örökséget, értékeket, amilyeneket Pécs esetében 
is találunk. A város, felismerve az ebben rejlő lehetőségeket, a gazdaságfejlesztés egyik stratégiai iránya-
ként is a kultúra alapú gazdaságot − kiemelten annak turisztikai irányultságát − jelölte meg.

2. Magyarország pozíciója a nemzetközi turisztikai piacon

Nemzetközi szinten a Turisztikai Világszervezet (UNWTO) 2009-es adatai alapján, Európa − az utolsó évtized 
trendjeinek megfelelően − nem tudta növelni részesedését, így elsősorban stabilizálni volt képes helyzetét 
a piacon. Európán belül a kelet-közép-európai régió országai abszolút számokban a dél- és nyugat-európai 
térség mögött helyezkednek el, ám míg korábban ezek az országok tudták legdinamikusabban, az európai 
átlagot meghaladóan növelni részesedésüket, mára ez a folyamat lelassult. Kiemelkedő teljesítményt ért 
el Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia és Magyarország, melyek amellett, hogy közvetlen ver-
senytársak, az egymás közötti forgalomban is növekvő arányban vannak jelen. A vendégforgalom növeke-
dése mellett a fajlagos bevételek esetében is hatékonyság-javulás a jellemző. A bevételek több mint felét 
a világon Európában regisztrálták. Ebben a tekintetben még mindig jelentős a lemaradásunk, míg az egy 
nemzetközi turistaérkezésre eső bevétel a kontinensen elérte a 660 eurót, addig Kelet-Közép-Európában 
ez az összeg mindössze 400 euró. Ennek köszönhetően a régió részesedése a világ turisztikai bevételeiből 
6,2%-ot tett ki 2008-ban (UNWTO, 2009).

Magyarország idegenforgalmában a rendszerváltozás kevésbé hozott forradalmi átalakulást, mint a 
régió más államai számára. A nyitásban rejlő lehetőségeket kevésbé tudtuk kihasználni, emellett számos 
külső és belső nehézség éreztette hatását hosszú évekig. Ezek közé sorolható Magyarország imázskép-
vesztése, a minőségi turisztikai termékek hiánya, a gazdaság általános tőkehiányos állapota, a térbeli 
és időbeli rendkívül erős szezonalitás, a turizmus állami támogatásának halogatása. Az 1990-es évek 
végén, a 2000-es évek elején indul meg a stabilizációt, növekedést lehetővé tevő folyamat, mely része-
ként először jelentős állami, majd a csatlakozás után európai uniós forrás jelenik meg e nemzetgazdasági 
ágban. A tervezés terén is előrelépés történt, az első átfogó, problémákat csökkenteni kívánó Széchenyi 
Terv megjelenésével. Az ágazat versenyképességének javítása érdekében további lépések megtételére 
van szükség, ezt tükrözik a társfinanszírozási források felhasználásának fő stratégiai irányai. Az idegen-
forgalom versenyképességének növeléséhez és hatékony működtetéséhez egyaránt szükséges a megfelelő 
minőségi fogadókapacitás kiépítése, másrészt a kiemelt terméktípusokhoz kapcsolódó termékfejlesztés. 
A termékfejlesztésben adottságainknak megfelelően az egészségturizmus kap prioritást, emellett kiemelt 
helyen szerepelnek a nemzet kulturális örökségének és művészetének tárgyi és szellemi értékhordozói, a 
kulturális attrakciók köre. Új iránynak tekinthető az aktív turizmushoz kapcsolódó termékek támogatása, 
melyek nemzetközi szinten is versenyképes és keresett létesítmények, illetve attrakciók kialakítására, 
fejlesztésére irányulnak.

Aubert Antal - Jónás-Berki Mónika - Marton Gergely
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Hazánk a 8,8 millió fős évi turistaérkezéssel a világszervezet rangsorában a 26. helyet foglalja el, amely 
nagyságrendileg a világ turistaérkezéseinek 1,8%-át teszi ki. Ez a bevételek tekintetében meghaladja a 6 
milliárd dollárt, mellyel a világ országai között a 44. helyet foglaljuk el (UNWTO, 2009).  

3. A városok szerepe hazánk idegenforgalmában

Tanulmányunk célja Pécs idegenforgalmi pozíciójának értékelése, melyet a legfőbb hazai versenytársakkal 
történő összevetésben kívántunk elvégezni. Így a hasonló kínálati struktúrával rendelkező regionális köz-
pontokat és a jelentősebb idegenforgalmi vonzerővel rendelkező történelmi középvárosokat vontuk be az 
elemzésbe.

3.1. Magyarország legnagyobb vendégforgalmú települései

Magyarország regionális központjai, fürdővárosai, valamint elsősorban hazai vonzásadottságokkal ren-
delkező, történelmi kis- és középvárosai jelenthetik az ellenpólust a rendkívüli térbeli koncentrációval 
sújtott turisztikai piacon. Az országos vendégforgalom területi megjelenésében két központ emelkedik ki 
dominánsan Magyarország térképén: Budapest és hozzá kapcsolódóan a Dunakanyar, míg a másik a Balaton 
térsége. E kettőhöz képest decentrumok funkcióját tölthetik be − bár szignifikánsan alacsonyabb látoga-
tottsággal − a fentiekben említett várostípusok (1. táblázat).

Belföld Külföld Összesen

Város
Vendég- 
éjszaka

Város
Vendég- 
éjszaka

Város
Vendég- 
éjszaka

1 Budapest 870 000 Budapest 5 205 000 Budapest 6 015 000
2 Hajdúszoboszló 490 000 Hévíz 563 000 Hévíz 910 000
3 Siófok 402 000 Balatonfüred 351 000 Hajdúszoboszló 800 000
� Hévíz 347 000 Bük 331 000 Siófok 667 000
5 Sopron 329 000 Hajdúszoboszló 309 000 Balatonfüred 578 000
� Debrecen 279 000 Siófok 265 000 Bük 538 000
� Zalakaros 260 000 Sárvár 164 000 Sopron 400 000
8 Balatonfüred 227 000 Zalakaros 118 000 Zalakaros 378 000
9 Eger 223 000 Győr 118 000 Debrecen 375 000

10 Gyula 208 000 Harkány 103 000 Sárvár 331 000
1. táblázat: A leglátogatottabb magyar városok
Forrás: KSH, 2008.

A városok előnye megfigyelhető a turisztikai infra- és a szuprastruktúra mennyiségi és minőségi összeté-
telében. Míg visszacsatoló mechanizmusként a turizmus termékkínálatának magasabb, növekvő volumene 
hozzájárulhat a város gazdasági és társadalmi életének dinamizálásához, versenyelőnyük megtartásához, 
annak további növeléséhez. Az idegenforgalom ismert és igazolt multiplikátor hatása révén a „kulturális 
ipar”-ral közreműködve a városok egyik húzóágazatává válhat.

A városi turizmus vonzerőinek egyik jelentős szeletét adják a kulturális turizmus hagyományos, szűkebb 
értelemben vett, valamint az új típusú, a kultúra külső köréhez sorolható vonzerők. Nemzetközi szinten 
elvitathatatlanul a „kulturális fővárosok” állnak a kulturális turizmus középpontjában, de a kisebb attrak-
ciók és az új, eddig a turizmus piaca számára feltáratlan területek, települések iránt is növekvő érdeklődés 
tapasztalható (city touriSM&cuLture 2005).
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3.2. Pécs idegenforgalmi pozíciója a hazai turisztikai piacon

Pécs városa a hazai idegenforgalmi piac egyik kiemelt szereplője. Mai pozícióját kulturális vonzerői terem-
tették meg. Az elmúlt évek folyamataira, a vendégforgalom alakulására azonban a megközelíthetőség és a 
minőségi szálláshelyek hiánya nyomta rá alapvetően bélyegét. Rövidtávon a vendégforgalom még szinten 
tartható, de hosszú távon bizonyosan veszít pozíciójából a város, ha nem történik előrelépés a fenti té-
nyezőket tekintve.

3.2.1. Szálláshelyi struktúra és kapacitás

A szálláshelyi kapacitások minősége keretet ad az idegenforgalomnak, befolyásolja a vendégkör szocioló-
giai, társadalmi hovatartozását. Az idegenforgalom szempontjából a regisztrált, esetünkben ezen belül a 
kereskedelmi szálláshelyek a mérvadóak. A szálláshely-kapacitás abszolút számait nézve a legjobb pozíció-
val Pécs mellett Szeged és Debrecen rendelkezik, ennek a három városnak kiemelkedő a fogadóképessége 
(2. ábra). 

A kereskedelmi szálláshelyek között a minőséginek tekinthető szállodák száma, férőhelye esetében 
Pécs már hátrányos helyzetű. A vizsgált városok között itt a legkevesebb a szállodák száma, a férőhelyek-
ben is csak a hatodik helyen áll, még Egert vagy Miskolcot sem tudja meghaladni, mindössze Veszprémnek 
és Győrnek van rosszabb abszolút mutatója. Ha a fajlagos adatokat nézzük, már más helyzetet találunk, 
teljesebb képet kapunk. Az első pozíciót az előző rangsorban is első helyen álló Eger foglalja el, kiemelke-
dő, 116,21-es értékkel. A második helyen Sopron követi, majd kevéssel lemaradva Szeged áll a harmadik 
helyen.

1. ábra: Magyarország leglátogatottabb városai
Forrás: KSH 2009 alapján szerk. Berki M.  
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3.2.2. A kereskedelmi szálláshe-
lyek vendégforgalmi jellemzői

A vizsgált települések irán-
ti kereslet volumenét, annak 
változását sok tényező befolyá-
solja. A külső környezet hatásai 
közül a turisztikai konjunkturá-
lis-dekonjunkturális ciklusok, po-
litikai döntéshozatalok, szociál-
politikai lépések mellett számos 
egyéb elemnek van jelentős mó-
dosító hatása.

A 2008. évi adatok alapján a 
vizsgált városok közül hét szere-
pel a 20 legtöbb vendégéjszakát 
realizáló városaink rangsorában. A 
lista hetedik helyén áll Sopron, a 

2. ábra: A vizsgált városok regisztrált férőhelyeinek száma és az 1000 
lakosra jutó értékek
Forrás: KSH 2008 alapján szerk.: Marton G. 
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kilencediken Debrecen, a tizenegyediken Eger, majd Szeged, ezt követve egy hely különbséggel Miskolc, 
Pécs és Győr következik. A 2007. évhez viszonyítva a változás iránya már differenciáltabb képet nyújt, 
minimális növekedést/stagnálást mutat Sopron, Eger, Szeged és Győr, míg 5% feletti a visszaesés Debre-
cenben, Miskolcon és Pécsett. 

Pécs vendégforgalmát hosszú ideje elsődlegesen nehéz megközelíthetősége befolyásolta negatív irány-
ba, melyen jelentősen javíthat az M6 és M60-as autópálya és autóút 2010 év eleji átadása. Emellett a város 
turizmusának legfőbb problémája az elmaradott, fejlődésben megrekedt szálláshelyi struktúra, melynek 
megújulását a gazdasági válság nagyrészt meghiúsította. Az EKF 2010 cím elnyerése a kulturális-turisztikai 
termékfejlesztésen túl a kulturális alapú városfejlesztés bázisát képezi a világörökségi cím mellett.

A dél-alföldi régió központja, Szeged idegenforgalmára több évtizedig a bevásárló turizmus szempont-
jából kedvező földrajzi fekvés olyan pozitív hatást fejtett ki, mely még ma is jelentős mértékben növeli 
a látogatottságát. Bár a bevásárlóturizmus jellegzetességeinek számbavételekor megállapítható, hogy a 
közvetlen turisztikai célú ráfordítás szinte nullára csökkent, és a realizált bevételek szerkezetileg a má-
sodlagos turisztikai szuprastruktúránál jelentkező bevételek irányába csoportosulnak át. Szeged turisztikai 
kínálatának minőségivé, a kor keresleti trendjeinek megfelelővé válásában az újszegedi Napfényfürdő 
Aquapolis-t kell kiemelni, mely egyben az egészségturizmus felé történő nyitást jelenti.

A Sopron iránti idegenforgalmi kereslet az elmúlt években jelentős szerkezetváltáson ment keresztül, 
mára hasonló jellemzőkkel bír, mint a Nyugat-Dunántúli régió központja, Győr. Sopron idegenforgalmában 
az elmúlt tíz esztendőben strukturális átalakulás ment végbe, mely során mennyiségi helyett minőségi vál-
tozás következett be. A rendszerváltás után intenzív kapcsolat alakult ki az osztrák vendégkörrel. E piaci 
szegmens kereslete a minőségi, − elsősorban egészségturisztikai − kínálatfejlesztést alapozta meg. Az át-
alakulás eredményeként versenyképes, minőségi szolgáltatásokat nyújtó termék jött létre. A város kínálati 
elemei között az egészségturisztikai szolgáltatások mellett a változatos kulturális attrakciók dominálnak, 
melyet a megépült Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ is erősít.

Miskolc a tradicionális nehézipari város imázsából kíván kitörni. Új arculatában központi elemnek a 
kulturális adottságokat választotta. Miskolctapolca révén egy teljesen más típusú motivációval rendelkező 
− egészségturisztikai − termék kiépítésével lehetséges a kínálat diverzikációja és a piacfejlesztés. Az ide-
genforgalmi funkció erősödését jelzi növekvő látogatottsága. 

Eger Sopronhoz hasonlóan az általános- és középiskolai oktatás-nevelésben kiemelt funkciót tölt be 
hazánkban. Az iskolás korosztály mellett Budapest háttérterületeként − kitűnő megközelíthetőségi adott-
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ságok birtokában – ideális helyszínt nyújt az egynapos kirándulásokhoz. E célcsoport indikálása és mérése 
hagyományos idegenforgalmi statisztikai módszerekkel nem lehetséges, a vendégkör kiemelten pozitív 
gazdasági − vásárlóerő növelő − hatása jelentkezik a településen. Idegenforgalmi szerepéhez hozzájárul a 
városi fürdő és a Szépasszonyok-völgye is.

Veszprém vendégforgalmi jellemzői hasonlóak Egeréhez, a város közlekedési adottságai szintén ked-
vezőek, viszont a turizmus kínálati oldala szerényebb a vizsgált városokénál. Alapvető problémát okoz a 
termékfejlesztésben a központi, jelentős attrakció hiánya, tőkevonzó képessége is szerényebb mértékű, 
az osztrák határ mentén fekvő Sopronnal vagy Győrrel sem tud reálisan konkurálni. Veszprém speciális 
vonzereje a természeti és kulturális örökségek magas számában, a városban és annak környékén történő 
koncentrálódásában nyilvánul meg.

3. ábra: Vendégek száma hazánk jelentős turisztikai potenciállal rendelkező 
nagyvárosaiban 1990−2008
Forrás: KSH, 1990–2008,
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Az elmúlt évtizedben 
a Debrecenben lezajlott 
turisztikai beruházások 
eredményei már kö-
zéptávon is mérhetőek, 
igazolják a befektetési 
döntések helyességét. 
A fejlesztések egyrészt 
attrakció-, másrészt fo-
gadóképesség javítására 
irányultak. Megerősítet-
ték a város kulturális és 
sportturizmusban betöl-
tött pozícióját, illetve 
keresett és magas lá-
togatószámot generáló 
termékek minőségi lép-
tékváltása valósult meg.

3.2.3. A vendégek száma 

A vendégforgalmi pozícióban az utóbbi évtizedben jelentős változások zajlottak le. A hagyományosan lis-
tavezető városaink mellé felzárkóztak, sőt azokat meg is haladták azon egészségturisztikai központok, 
melyek jelentősebb pályázati támogatásban részesültek (Hévíz, Hajdúszoboszló, Bük, Balatonfüred). A Ba-
laton-parti települések vesztettek vonzerejükből (Siófok, Keszthely). Jól illusztrálja a képet a már említett 
2008. évi statisztika, amelynek rangsorában Budapestet és a második Siófokot követően három egészségtu-
risztikai központ szerepel, melyek közé Sopron az ötödik helyre ékelődik be. A következő pozíciókat – egy 
hely kimaradással – a vizsgált városok közül Debrecen, Eger és Szeged foglalja el 25-35 ezer fős lemaradás-
sal. Pécs, Győr és Miskolc az utóbbi évben a vendégérkezések alapján kiszorult a „top 10-es listáról”, de 
100 ezer fő feletti vendégforgalmukkal a 11., a 13. és a 15. helyet foglalják el a rangsorban. 

Az utóbbi évtizedben a nyolc vizsgált város közül – Pécs és Miskolc kivételével – mindegyik növelte 
látogatottságát. A nyolc város közül kiemelkedik Sopron, Eger és Debrecen növekedésének dinamikája. A 
további három város közül Szeged és Győr lassabb, de folyamatos növekedést mutat, míg Veszprém esetén 
mintegy évtizedes stagnálásról beszélhetünk. Az elmúlt évtizedben a hazai nagyvárosok vendégforgalmá-
nak két vesztese Pécs és Miskolc. A két település vendégforgalma a 21. században folyamatos csökkenést 
mutat, Pécs esetén ez közel 30%-ot jelent, míg Miskolc esetében ez mintegy 20%. 
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3.2.4. A vendégéjszakák alakulása

A vendégéjszakák száma alapján pontosabb képet kapunk az adott település idegenforgalmának helyzeté-
ről. A vendégszámmal ellentétben a vendégéjszaka száma megmutatja, hogy a település turisztikai kínála-
ta – az attrakcióktól a szálláshelyeken át a kapcsolódó szolgáltatásokig – mennyi időre képes lekötni a turis-
tát. A keresleti trendek szinte minden turisztikai termék esetében a tartózkodási idő csökkenése irányába 
hatnak, melyben a városi turizmus az egyik legérintettebb. A széles és változatos kulturális kínálattal ren-
delkező városok ma a hétvégi utazások és a körutazások legkedveltebb célpontjai. A megközelíthetőség, a 

4. ábra: Vendégéjszakák száma hazánk jelentős turisztikai potenciállal 
rendelkező nagyvárosaiban 1990−2008
Forrás: KSH, 1990–2008 alapján szerk. Marton G. 

5. ábra: Vendégéjszakák száma a vizsgált városokban a kereskedelmi 
szálláshelyeken, 2008
Forrás: KSH, 2008 alapján szerk. Marton G. 
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szállásstruktúra a vonzerőn túl 
azonban közvetlenül befolyásol-
ja a vendégkör összetételét és a 
vendégéjszakák számát.

A tanulmányunkban vizs-
gált városok körében az 1990-es 
évektől jelentős átrendeződés 
ment végbe. Az elmúlt időszak 
három nyertese közé tarto-
zik Sopron mellett Debrecen 
és Eger, melyet a Szeged, Mis-
kolc, Győr és Pécs közel azonos 
vendégéjszaka-számmal követ. 
Az ezredforduló óta eltelt idő-
szakban Pécs könyvelhette el a 
legjelentősebb visszaesést, me-
lyet a már említetteken túl az 
egészségturisztikai létesítmény 
hiánya is okoz.

A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmáról árnyaltabb képet kaphatunk, ha a vendégforgalmat 
szállástípusonkénti bontásban is megvizsgáljuk (5. ábra). Így már feltárhatóak a települések közötti kü-
lönbségek, melyek az abszolút számokban nem jelennek közvetlenül meg. 
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Szálloda Panzió Turistaszállás Üdülőház Kemping Ifjúsági szálló

E különbségek utalnak a poten-
ciális kereslet szerkezetére, szoci-
ológiai jellemzőire is. A turisztikai 
kereslet a magasabb kategóriájú, 
több szolgáltatást nyújtó szállástí-
pusok felé fordul, egyre többen a 
szállodákat − azon belül is a „több 
csillagosokat” − preferálják. Nem-
zetközi és hazai turisztikai tren-
dekben megfigyelhető, hogy a ven-
dégek a rövidebb tartózkodások 
miatt kieső bevételt a magasabb 
fajlagos ráfordításokkal, maga-
sabb kategóriájú, komplex kínála-
tot nyújtó szálláshely-választással 
kompenzálják (auBert a.– Berki M. 
2007). A szállodák kiemelt szerepet 
kapnak a vendégek ellátásában.
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Az 5. ábrán jól látható, hogy az összvendégéjszaka-számhoz képest Pécsett a legalacsonyabb a szállo-
dai részarány, még Veszprémé és Miskolcé is meghaladja. A szállodahiányos terekben a panziók vehetik át 
a hotelek piaci helyét, de az általuk kínált szolgáltatások szűkebb körűek, szerényebbek. Ám Pécsett ez 
az előzetes hipotézisünk szerint sem igazolódik, mert a turista- és ifjúsági szállókhoz kapcsolódó vendég-
éjszakák aránya meghaladja a 25%-ot. Ebből az arányból mindenképpen következtethetünk a vendégkör 
összetételére, így jelentős a fiatal korosztály – osztálykirándulások és könnyűzenei fesztiválok résztvevői 
– jelenléte. Továbbá a turisztikai bevételek fajlagos nagyságára is közvetlen hatása van, melynek lényege-
sen alacsonyabbnak kell lennie, mint a hasonló vendégéjszaka-számot elérő Győr esetében.

6. ábra: Átlagos tartózkodási idő
Forrás: KSH, 2008 alapján szerk. Marton G. 
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A lakosság utazási szokásait felmérő kutatások 
alapján megfigyelhető az a tendencia, hogy az uta-
zások 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 köz-
ponti terei az urbánus térségek. Megfigyelhető ez 
a trend a vizsgált városokban is, amelyet közvet-
lenül mutat az „átlagos tartózkodási idő” (6. ábra) 
mérőszáma. Ez a mutatószám az országos átlagot 
− a közel három vendégéjszakát − egyik városban 
sem érte el, viszont jelentős különbségek jelent-
keznek az egyes vizsgált városok között. Az átlagos 
tartózkodási idő Debrecenben a legmagasabb, 2,5 
vendégéjszaka körüli; ezt követi Sopron 2,3-el; 
majd Eger 2,2-vel; utánuk következik Miskolc 2,1-
el; végül a sort Szeged, Győr, Pécs és Veszprém 
1,8–1,9-del zárja.

4. Összefoglalás

Egy település turisztikai pozícióját alapvetően befolyásolja földrajzi helyzete, megközelíthetősége és kí-
nálati struktúrája. A kelet-közép-európai régió turisztikai piaca középtávon mindenképpen igényt tart-
hat a kereslet fokozódó érdeklődésére, melyet az egymással vívott konkurenciaharc sem tud megtörni. 
Magyarország földrajzi helyzeténél fogva jelentős tranzit és határmenti forgalmával mindenkor kitűnt a 
látogatószám nagyságát tekintve, mely azonban nem helyettesíthető a vendégéjszakát is igénybe vevő 
turistával. A turisztikai trendek egyre komplexebb termékfejlesztést követelnek, ugyanakkor az egyénre 
szabott igények teljesítését is elvárják. A városi turizmus képes ezeket az igényeket kielégíteni, előtérbe 
került mind a nagyrégió szintjén (Prága, Krakkó, Budapest), mind hazai szinten a regionális funkciót betöl-
tő városok, valamint a speciális vonzerőkkel rendelkező városok versenye. Ez lemérhető Pécs pozícionálása 
esetén, ha a szakmai szempontok figyelembevételével a vizsgálatba bevonjuk a tanulmányban is szereplő 
regionális centrumokat, illetve Pécs profiljának megfelelően azokat a történelmi középvárosokat, melyek 
a turisztikai piacon versenytársként működnek. Az elemzés tanulságaként Pécs pozícióvesztését regisztrál-
hatjuk a hazai piacon, mely 2004-től folyamatos és drasztikus. A negatív tendencia megállításának esélye 
az EKF2010 rendezvénysorozat lehet, melyhez a megközelíthetőség jelentős javulása ad reális alapot. 
Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a minőségi szálláshely-fejlesztés részleges megvalósulása nem elégséges 
ahhoz, hogy a vendégkör átstrukturálódását középtávon biztosítsa, és megvalósulhasson a város fenntart-
ható fejlődésének egyik pillére, amit kulturális iparnak hívunk.
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