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Az Országos Területfejlesztési Hivatal keretében mőködı Regionális Fejlesztés Operatív 
Program és INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóságától kapott megbízás 
keretében a kutatói csapat értékelte a turisztikai vonzerı fejlesztések rövid- és hosszú távú 
hatásmechanizmusát, várható közvetlen és közvetett társadalmi-gazdasági, környezeti, 
foglalkoztatási és az esélyegyenlıségre gyakorolt hatásait, illetve leírta következtetéseit és 
javaslatokat tett a pályázati rendszer fejlesztése érdekében. 

A kutatás célja a ROP 1.1 „Turisztikai vonzerık fejlesztése” és 1.2 „Turisztikai 
fogadóképesség javítása” intézkedések keretében megvalósuló projektek társadalmi-
gazdasági életre, a környezet minıségére és az esélyegyenlıségre gyakorolt 
hatásmechanizmusának feltárása, a hatások számbavétele, az indikátorrendszer javításának 
és a szinergiahatások érvényesülésének elısegítése, valamint a 2007–13 közötti regionális 
operatív program tervezésének elısegítése volt. 

Munkánk során a következı adatokkal, illetve módszerekkel dolgoztunk: 
– A GKI Gazdaságkutató Rt. által 2004. októberében készített, „A turizmus 

makrogazdasági szerepe” címő tanulmány; 
– A kutatás idıpontjában rendelkezésre álló turizmusfejlesztési stratégiák: 

o A Magyar Turisztikai Hivatal által 2005. augusztusában készített Nemzeti 
Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS); 

o A kilenc idegenforgalmi régió 2006. év elsı felében készült 
turizmusfejlesztési stratégiája; 

– A ROP Irányító Hatóság által számunkra rendelkezésre bocsátott adatok: 
o az Egységes Monitoring Információ Rendszer (EMIR) adatbázisából 

származó adatok; 
o az egyes pályázatok pályázati adatlapjai; 

– A pályázati felhívások; 
– A Programkiegészítı Dokumentum; 
– Kiválasztott projektek gesztoraival készült interjúk; 
– A regionális fejlesztési ügynökségek kérdıíves megkérdezésébıl kapott információk; 
– Az „Itthon otthon van. Turizmus Magyarországon 2005-ben” címő, a Magyar Turizmus 

Rt. által kiadott anyag. 
A tanulmány az alábbi szerkezetben készült: 

− röviden bemutatja a turizmus szektor jelentıségét a magyar gazdaságban; 



− megvizsgálja a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia és a pályázati kiírás közötti 
koherenciát, illetve azt, hogy a végül is támogatott projektek mennyire estek egybe 
az egyes régiók turizmusfejlesztési stratégiájában leírt prioritásokkal; 

− regionális elemzések készültek a rendelkezésre álló projektadatokból; 
− az EMIR rendszerbıl kapott adatok alapján megvizsgálta a kutatói team a 

pályázatok számszerősíthetı eredményeit, összevetették ezeket a pályázati 
kiírásban szereplı számszerősített célokkal és értékelték a célok megvalósulását, 
illetve azok esetleges meg nem valósulása esetén ennek vélhetı okait; 

− elemezésre kerültek a regionális fejlesztési ügynökségektıl visszakapott kitöltött 
kérdıívek, illetve a kiválasztott projektek gesztoraival folytatott mélyinterjúk 
tapasztalatai – különös tekintettel a pályázati rendszer tökéletesítésére. 

A tanulmány a pályázati rendszer módosítására, javítására tett javaslatokkal zárul. 
 

 


