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AZ ELŐADÁS TARTALMA

• Balaton-régió jelentőségét leíró 
statisztikai elemzés1

• Térökonmetriai panelmodellek2

• Eredmények 3

• Jövőbeli kutatás4



KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKEN ELTÖLTÖTT 

VENDÉGÉJSZAKÁK (2018)

Forrás: KSH

Külföldi

Belföldi



KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEK KÜLFÖLDI

VENDÉGFORGALMA A BALATON RÉGIÓBAN (2018)

Amerika (3 690 fő)

Európa (360 625 fő)

Afrika (234 fő)

Ázsia (19 262 fő)

Ausztrália és Óceánia (623 fő)

Forrás: KSH 



A 10 LEGFONTOSABB KÜLDŐORSZÁG A BALATON 

RÉGIÓ ESETÉN (2018)

Románia

Hollandia

Olaszország

Németország

Szlovákia

Csehország

Oroszország

Lengyelország

Ausztria

Belgium

Forrás: KSH



A BALATON RÉGIÓT LEGSŰRŰBBEN FELKERESŐ 

KÜLDŐORSZÁGOK (2018)

Forrás: KSH

Németország
(97 661 fő)

Ausztria
(56 367 fő)

Csehország
(52 036 fő)

Lengyelország
(37 635 fő)

Szlovákia
(38 883 fő)



A BALATON RÉGIÓ LEGLÁTOGATOTTAB

TELEPÜLÉSEINEK VENDÉGFORGALMA (2015)

99 669  

86 598

53 406
51 578

64 870

62 440

Európa összesen

Külföld összesen

Forrás: KSH



TURISZTIKAI ÁRAMLÁSOK MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGE

modellezés GRAVITÁCIÓS MODELL segítségével: két vagy több 
pont között területi interakciót a fizikában ismert gravitációhoz 
hasonlóan vizsgálja 

térbeli áramlások intenzitásának becslése (közlekedési áramlások, 
turizmus, nemzetközi áruforgalom, információáramlás)

bilaterális kereskedelmi, turisztikai áramlást a partnerek gazdasági 
mérete és távolsága alapján prognosztizálja.

segítségével megbecsülhető a helyek és régiók vonzereje vagy 
gravitációs ereje, figyelembe véve a nemzetek, régiók gazdasági méretét

a gravitációs modell alkalmas vonzáskörzetek lehatárolására is

„gravitációs” egyenletek széles körben elterjedtek a külkereskedelem, a 
migráció, turisztikai áramlások és a tőkemozgások empirikus 
elemzésében



TURIZMUSBAN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSA

Tóth et al.

• az idegenforgalmi szállásdíj-bevételek nagysága mennyiben
kötődik a közúti elérhetőségi viszonyokhoz, vagy elsősorban
az egyes régiók helyi sajátosságaitól függ-e

Anderson és van Wincoop 

• nagyobb arányú  turizmus a turisztikai kiadásokon keresztül  
a befogadó országokban közvetlen hatással vannak a 
szállodai, éttermi, közlekedési és szórakoztató iparágakra, és 
ezáltal a befogadó ország egész gazdaságára

Kulendran és Wilson & Shan és Wilson & Lin és Lee & 
Santana és Gallego

• az empirikus összefüggés létezik és a turizmus és kereskedelem 
között.  A turizmus ösztönözheti a közelebbi kereskedelmi 
kapcsolatokat is az országok között



ADATOK ÉS FORRÁSOK 
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 Világbank adatbázis (World Trade Indicators)

 KSH adatbázis Tájékoztatási adatbázis Területi statisztika

 SPSS   programcsomag



EREDMÉNYEK

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1

lnregionepesseg2
0,275 ,090 ,586 25,415 ,000

lnorszagnepesseg1
0,053 ,050 -,044 -1,046 ,096

lnregiojov2
0,655 ,209 -,142 -4,980 ,000

lnorszagjöv
0,818 ,048 ,644 17,159 ,000

kozoshatar
0,74 ,251 -,409 -17,212 ,000

lnszallashelyek
0,724 ,030 ,023 ,791 ,002

lntavolság
-1,165 ,038 -,627 -30,805 ,000



JÖVŐBELI KUTATÁSI IRÁNY

A  Balaton mint élettér életminőségi 
aspektusait vizsgáló lakossági kérdőív 

(2019)



VÁLLALKOZÁSI KEDV A BALATON-RÉGIÓBAN

Nagyon megéri vállalkozni

Vendéglátás

Szálláshely-szolgáltatás

Bolti kiskereskedelem

Parkolási lehetőségek 
bővítése

Szórakoztatóipar

Gyermek, családi 
programok szervezése

Turisztikai programok 
szervezése

Egészségturizmussal 
kapcsolatos szolgáltatások

Forrás: online kérdőív



VÁLLALKOZÁSI KEDV A BALATON-RÉGIÓBAN

Közepesen éri meg vállalkozni

Szépségipar

Forrás: online kérdőív

Vállalkozó szelleműek leginkább,

a nők, 

a szellemi alkalmazottak,

a középkorúak,

a 2-4 fős háztartásban élők 
voltak.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



MODELL: NEWTON GRAVITÁCIÓS TÖRVÉNY
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AZ ÖSSZEÁLLÍTOTT ADATBÁZISUNK VÁLTOZÓI 

• Országjövedelem1: GDP1, küldő ország GDP-je, az adatok forrása

a Világbank adatbázisa.

• Régiójövedelem2:: fogadó régió jövedelme, az adatok forrása a

KSH adatbázisa.

• Népesség adatok forrása a Világbank adatbázisa, illetve a KSH

területi adatbázisa.

• Terület: az ország területére vonatkozó adatok a Világbank

adatbázisából származnak, (World Trade Indicators)

• Távolság, A távolságadat(dij, a http://www.distancefromto.net/

adatbázis

• Határ: Közös határ dummy változó

• Szálláshely: Szálláshelyek száma régiónként, az adatok forrása a

KSH adatbázisa

http://www.distancefromto.net/

