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A Cartographia Tankönyvkiadó Kft. gondozásában, első alkalommal, 2006-ban jelent meg hazánk idegen-
forgalmi atlasza „Magyarország idegenforgalma szakkönyv és atlasz” címmel, amely 2012-ben, azonos 
címmel, frissített adatbázissal újból a könyvesboltok polcaira került. 

A pécsi turizmusföldrajzi műhely vezetője, Aubert Antal által szerkesztett kötet – amint az már a 
tartalomjegyzékéből is kitűnik – igyekszik átfogó képet adni a magyarországi turizmusról, annak területi 
koncentráltságáról, különbségeiről, az egyes turisztikai terméktípusok jellemzőiről, valamint azok térbeli-
ségéről, mindezeket gazdagon illusztrálva. Az atlasz célközönségét elsősorban a turizmus és a vendéglátás 
területén tanuló hallgatók (korosztálytól függetlenül), vagy akár turizmus iránt érdeklődők, illetve nem 
utolsó sorban az idegenforgalom valamely területén tevékenykedő szakemberek jelentik. A sokoldalú is-
meretanyagot, amely komplexen mutatja be Magyarország turizmusának területi vonatkozásait, a hazai 
turizmus és vendéglátás területén a felsőoktatásban, kutatásban és szemléletformálásban jeleskedő szak-
emberek állították össze. 

A kiadvány Magyarország természeti viszonyait és közigazgatási felosztását bemutató térképekkel ve-
zeti be mondandóját, a középiskolai földrajzi atlaszokban megszokott formában. 

Az atlasz szűkebb témájához a turizmus elméleti rendszerének vizuális modelljein keresztül közelítünk 
– ez most valójában a címben is jelölt „szakkönyvi” rész. Noha az atlasz tárgya Magyarország, két helyen is 
találkozunk nemzetközi kitekintéssel, így első ízben a 14. és 15. oldalakon, ahol egy kartogram, ábrák sora 
és diagramok szemléltetik a turizmus nemzetközi helyzetét, hozzájuk kapcsolt magyarázatokkal foglalva 
össze a világ turizmusának alakulását. A gazdasági fejlettség különbségei, a nemzetközi turistaérkezések 
és a világ legnagyobb küldő és fogadó régiói a szakkönyv végén kerültek ábrázolásra. Mindkét fejezet szer-
zője maga a szerkesztő, Aubert Antal. 

„A turizmus Magyarországon” című, alapozó és általános hazai helyzetet bemutató részt Aubert Antal 
és Gelányi Nóra készítették el. A hazánk turizmusára vonatkozó részek a 16. oldalon kezdődnek, amelyben 
a hazai kiemelt üdülőkörzetek és tájegységek lehatárolása mellett, a Magyarországon realizálódó nemzet-
közi turisztikai bevételek és kiadások, a turisztikai vállalkozások jellemzői, az egyes régiók turistaforgalma 
és legfontosabb küldő piacai kerülnek ábrázolásra. Itt találjuk a Magyarországra látogató külföldiekről 
nyert adatok (látogatók száma, utazási célja, kiadásainak megoszlása) megjelenítését is, így e fejezet jó 
alapot szolgál az ország turisztikai piacon való elhelyezésére. 

A 20. oldaltól az egyes, kedveltebb turisztikai termékek és azok jellemzői kerülnek sorra. Elsőként 
a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában és a Magyar Turizmus Zrt. marketingterveiben is kiemelten 
preferált és támogatott turisztikai termékünk, az egészségturizmus kerül terítékre Eőry Edit és Marton 
Gergely munkájaként. E turisztikai termékünk egyik alapját hévizeink jelentik, amelyek hazai elhelyez-
kedésének szemléltetésére rögtön a vonatkozó fejezet elején kerül sor. A következő oldalon, a fentiekkel 
mintegy párhuzamosan, a jelentősebb gyógyhelyek, gyógybarlangok, gyógyvizek és gyógyfürdők kerültek 
térképezésre. Az egészségturizmus igen sokrétű turisztikai terméke a hazai kínálatnak, ezért a kapcsolódó 
fogalmak ismertetését is e részben olvashatjuk. A magyarországi egészségturizmus helyzetének szöveges 
elemzését táblázatokkal, gyógy- és wellness szállodák adataival egészítették ki a szerzők. A szállodákra vo-
natkozó adatok a későbbiekben, a Kátay Ákos által jegyzett – az 56. oldalon kezdődő – részben ismét meg-
jelennek, nagyobb részletességgel, a vonatkozó ábrákat a szálláshelyek új besorolása egészíti ki, amely 
már a 2012-től érvényes rendszerben mutatja be az egyes szállástípusokat.

Pálfi andrea
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A szakkönyvben szintén hangsúlyosan jelenik meg a kulturális turizmus, amely fejezet Jónás-Berki 
Mónika és Rátz Tamara nevéhez köthető. Az írásos, országos helyzetismertetés és a fogalommagyarázatok 
mellett itt is találunk adatokat, ábrákat a múzeumoktól, a különböző emlékhelyeken, a vallási turizmuson 
keresztül, a színházakon át, a kastélyokra és várakra vonatkozóan is. A hazai lakosság körében egyre nép-
szerűbbek a különböző tematikájú rendezvények, fesztiválok, így nem meglepő, hogy ebben a részben ez 
a kínálati elem is jelen van, nemcsak az egyes fesztiválok helyszíneit ábrázolva, hanem kategorizálva is 
azokat. A kulturális turizmus fontos és egyre hangsúlyosabb elemei az UNESCO világörökségi helyszínek, a 
tematikus utak és a hungarikumok, amelyek természetesen nem hiányozhatnak az atlaszból sem. 

A városlátogatás kedvelt szabadidős tevékenység, így az atlaszban ábrázolásra került hazánk ötven 
leglátogatottabb települése a vendégéjszakák száma alapján. Michalkó Gábor a városi turizmus vonatko-
zásában, nemcsak annak hazai jellemzőire, hanem a népszerű európai városokra és a konferenciavárosokra 
is ráirányítja az olvasó figyelmét. Hazánk leglátogatottabb városa Budapest, így a főváros kereskedelmi 
szálláshely-kapacitásának, vendégforgalmának és a vendéglátóhelyei számának szemléltetése külön oldalt 
kapott. A kiadványban Kővári István összegyűjtötte és térképen ábrázolta azokat a felsőoktatási intézmé-
nyi székhelyeket és képzési helyeket is, amelyek ma Magyarországon turizmussal és vendéglátással foglal-
koznak. 

A következő részben Szabó Géza a vidéki turizmus fogalmával és konkrét formáinak megnevezésével 
ismerteti meg az olvasót, természetesen kitekintéssel e turisztikai termékcsoport hazai helyzetére. Itt ha-
zánk egy mintaterületére – a dél-dunántúli tervezési-statisztikai régióra – vonatkozó, a vidéki turizmusban 
résztvevők számára érdekesnek tartott vonzerők és falusi vendéglátóhelyek térképi ábrázolásával találko-
zunk. 

A borturizmus és a borutak fogalmi rendszerének, és azok hazai jellemzőinek rövid bemutatására vál-
lalkozott Máté Andrea és Szabó Géza, akik hazánk borvidékeinek ábrázolásán túl, a Pannon Borrégió borúti 
településeinek bemutatásával fednek fel részleteket erről a termékről. Az ökoturizmushoz kapcsolódó 
fogalmak tisztázására „Az ökoturizmus Magyarországon” című fejezetben Bognár Angéla és Gálosi-Kovács 
Bernadett (az atlaszban még Szabó-Kovács Bernadett néven) vállalkozott, kiegészítésként a hazai tanösvé-
nyek és erdei iskolák térképen való jelölését és felsorolását láthatjuk. A magyarországi természetvédelem, 
a nemzeti parkok, a látogató- és oktatási központok külön térképen szerepelnek, a látványos, összetett 
ábrázolás segít az egyes természetvédelmi területek lehatárolásában. 

Az aktív turizmus terméktípusainak rövid ismertetését Komlós Attila kísérelte meg. A fontosabb lo-
vas- és gyalogtúra-útvonalak, a turisztikai célokat szolgáló kikötők és horgászvizek, a vadászterületek 
és vadászati kiállítóhelyek, az aquaparkok, sí- és golfpályák, valamint a kerékpártúra-útvonalak térképi 
szemléltetésével. 

Nagy László a „Vendéglátás Magyarországon” című fejezetben a vendéglátás feladatait és tevékenységi 
köreit igyekszik tisztázni röviden, amelyet a legfontosabb árufőcsoportok megoszlásának, a vendéglátóhe-
lyek számának, területi megoszlásának és árbevételeik alakulásának ábrázolásával egészít ki. 

A szakkönyv komplex szemléletét tükrözi „Az idegenforgalom vonzó tényezői” című oldal, amelyen a 
főbb turisztikai kínálatok kerültek megjelenítésre hazánk térképén. A szakkönyv hazai turizmust érintő 
részeit a Csapó János és Gonda Tibor nevéhez fűződő fejezet zárja, a turizmus hazai irányítási rendsze-
rének ismertetésével és ábrázolásával, amelyben szinte teljes képet kapunk a hazai turizmus fontosabb 
szereplőiről és a köztük lévő kapcsolati hálóról. 

Összességében tehát a szerzők igyekeztek a szakkönyv lehetőségeihez mérten a hazai turizmus szek-
tor egészét lefedve árnyalt képet adni hazánk idegenforgalmáról, a turisztikai terméktípusokról és azok 
területi jellemzőiről, mindezt alapvetően a tematikus térképek köré szervezve, azokat írásban és további 
ábrákban magyarázva. A szakkönyv és az atlasz jelentős értéket képvisel az oktatás, a kutatások, de a 
gyakorlati tervezőmunka szempontjából is. 


