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Pécs turizmusának vizsgálata a turisztikai szezonalitás tükrében 
a Gini-index segítségével

Bevezetés

Magyarország turizmusa természeti adottságaiból és termékkínálatának jellemvonásaiból adódóan erő-
sen szezonális, amely még a modern turizmus eszközrendszerével is csupán többé-kevésbé módosítható. 
Azonban bizonyos turisztikai vonzerők és a belőlük felépülő termékek esetében nagyobb a mozgástér, ilyen 
például a kulturális turizmus, amely Pécs idegenforgalmának domináns terméke.

Ezen termék esetén azért lehetséges jobban csökkenteni elvben a szezonalitást, mert az alapjául szol-
gáló vonzerők egy része (pl. épített örökség, múzeumok stb.) nincsen – vagy csupán kevésbé van – kitéve az 
éghajlatnak és az időjárásnak szemben egy klasszikus tengerparti vagy vízparti nyaralással. Továbbá pedig 
a termékhez kötődő vonzerők egy másik csoportja, a rendezvények és fesztiválok a szélsőséges időjárási 
körülményektől eltekintve elvben nagy szabadságfokkal rendezhetőek meg.

Mindebből adódóan egy kulturális turizmusra épülő desztináció tudatos fejlesztése során a szezonalitás 
csökkentése a 21. századi turizmusmenedzsment módszerekkel elérhető.

Pécs, mint a kulturális turizmus egyik hazai fellegvára számos idegenforgalmi változáson esett át a 
rendszerváltást követően, melyek jelentősen befolyásolták a város turisztikai keresletét, illetve annak 
időbeli megoszlását, így jelen kutatás elsődleges célja a város idegenforgalmi szezonalitásának kvantitatív 
vizsgálata a Gini-index segítségével, majd ezt követően a kapott eredmények alapján javaslatok megfogal-
mazása a város idegenforgalmának fejlesztése érdekében.

Módszertan

A Corrado Gini (1912) olasz közgazdász által bevezetett Gini-együttható valamilyen gyakorisági eloszlás 
értékei közötti egyenlőtlenség mértékét méri. Klasszikusan a gyakorisági eloszlást emberek vagy ember-
csoportok jövedelmi szintjei képviselik, és a Gini-index azt fejezi ki, hogy milyen jövedelmi egyenlőtlenség 
figyelhető meg az emberek, vagy csoportjaik között. Amennyiben a Gini-együttható értéke nulla, teljes az 
egyenlőség, mert ebben az esetben a gyakorisági eloszlás minden értéke azonos, minden emberre (vagy 
embercsoportra, pl. decilisre) azonos jövedelem jut. A másik véglet az, ha a Gini-együttható értéke 1, 
ebben az esetben az egyenlőtlenség maximális, ami akkor fordulhatna elő, ha egyetlen emberre (decilisre) 
jutna az összes jövedelem, miközben mindenki másnak a jövedelme nulla lenne. A Gini-index értéke annál 
magasabb minél egyenetlenebbül oszlik meg a jövedelem az emberek vagy csoportjaik között. (Gini, C. 
1912).

 A Gini-index matematikai értelemben a Lorenz-görbén alapul (1. ábra). A Gini-index értéke nem más, 
mint a 45o-os egyenes és a Lorenz-görbe által bezárt terület nagyságának (A) aránya a teljes egyenlőtlen-
séget jelképező háromszög teljes területének nagyságához (A+B) viszonyítva, azaz G=A/(A+B)). A teljes 
egyenlőtlenséget jelképező terület nagysága A+B, amelynek nagysága 0,5, így G=A/0,5, illetve G=2A. A 
Gini-index területe tehát a 45o-os egyenes és a Lorenz-görbe által bezárt terület (A) kétszerese. Értéke 
százalékos formában is értelmezhető.

Ha a vizsgált változó, amelyhez tartozó gyakoriságokat vizsgáljuk folytonos, akkor matematikailag a 
Lorenz-görbe és az egyenes közötti terület (A), vagy a Lorenz-görbe alatti terület (B) integrálszámítással 
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határozható meg. Ez azonban a legritkább esetben fordul elő, a gyakorlatban általában diszkrét változóval 
van dolgunk (pl. vendégéjszakák eloszlásának vizsgálatakor havi adatokkal). Ebben az esetben a Lorenz-
görbe alatti terület közelítő becsléssel, egyik oldalukkal a görbéhez illeszkedő trapezoidok területeinek 
összegeként adható meg (lásd az 1. ábrát, ahol a ’B’ terület közelítőleg a szürke kitöltőszínnel jelölt tra-
pezoidok területeinek összege: a+b+c+d+e+f).

1. ábra: A Lorenz-görbe alatti terület (B) becslése trapezoi-
dokkal (szürkével jelölt területek), ha a gyakorisági változó 
diszkrét (pl. hónapok).
Forrás: Hinek M. (szerk.) 2016

A Gini-indexet széles körben alkalmazzák a 
turisztikai szezonalitás mérésére, mivel kvan-
titatív módon reprezentálja a turistaforga-
lom szezonális egyenlőtlenségeit. A teljesség 
igénye nélkül néhány szerző, aki a Gini-index 
segítéségével szemléltette a szezonalitást a 
turisztikai forgalomban: Fernandez-Morales 
(2003), Font és Roselló (2004), Fernandez-
Morales és Mayorga-Toledano (2008), Bigovic 
(2011), Sulyok és Mester (2014).

Mivel 12 havi adatsor alapján kívánjuk a 
szezonalitásból fakadó egyenlőtlenséget meg-
becsülni, így a következő formulát használ-
hatjuk a Gini-index kiszámítására (Sulyok és 
Mester 2014):

ahol i az egyes hónapokat jelenti, Xi a hóna-
pok kumulált részesedése a 12 hónapból, Yi 
pedig a vendégéjszakák száma alapján növek-
vő sorrendbe állított hónapok kumulált ven-
dégéjszakáinak részesedése az év összes ven-
dégéjszakáiból. Eszerint Y1 a legkisebb vendé-
géjszaka-számú hónap vendégéjszakáinak, Y2 az első és a második, Y3 pedig az első, második és harmadik 
legkisebb vendégéjszaka-számú hónap együttes vendégéjszakáinak aránya az éves összeshez viszonyítva. 

A szezonalitás kérdéskörének szakirodalmi áttekintése

Mind a nemzetközi, mind a magyar turizmus esetében a szezonalitás a turizmusban dolgozók, vagy abban 
valamilyen módon érdekeltek számára az egyik legfontosabb, lényegében nem befolyásolható tényező, 
amelynek komoly társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai vannak. A tömegturizmus kialakulásával pár-
huzamosan a kutatók elkezdték vizsgálni annak szezonalitását is, hiszen kulcskérdés volt az időbeliség 
alakulása, változása. A téma első kutatója Bar On, R.V. (1975) volt, akinek publikációja óta rengetegen 
foglalkoztak a témával, kollégái éppúgy, mint döntéshozók és iparági résztvevők, így többek között Sutclif-
fe, C. M. S. – Sinclair, T. (1980); Hartman, R. (1986); Donatos, G. – Zairis, P.; Snepenger, D. et al. (1991); 
Butler, R. W. (1998, 1994); Lee, C. et al. (2008) és még sokan mások. 

Butler, R. W. (1994) véleménye szerint a szezonalitás „a turizmus jelenségének köszönhető időszakos 
egyenlőtlenség, amely olyan elemekkel fejezhető ki, mint a vendégforgalom, a látogatók költése, az autó-
pályák és egyéb közlekedési módok forgalma, a foglalkoztatás és a belépők számának alakulása”. Allcock, 
J.B. (1989) szerint ugyanakkor a fogalom úgy definiálható, mint az év egy rövid időszakában végbemenő 
koncentrált turistaáramlás, ami egyfajta fiziológiai jellemzője a turizmusnak. 
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Butler, R. W. (2001) szerint az idény alakulására vannak természeti – a klíma rendszeres változásai 
– és intézményesített okai, amelyek valamilyen szinten egymásra hatással bírnak. Előbbinél az Egyenlítőtől 
való távolság döntő szereppel bír, de vannak a trópusi övben is olyan területek, ahol egész éves turizmus-
ról az extrém időjárási körülmények (hőség, szárazság, csapadék) miatt nem lehet beszélni. A klimatikus 
definiálást illetően Hylleberg, S. (1992:4) szerint „a szezonalitás szisztematikus, bár nem szükségszerűen 
rendszeres, éven belüli mozgás, amelyet az időjárás változása okoz”, mindemellett a klímaváltozás egyes 
desztinációkban további jelentős módosulásokat eredményezhet (Amengual, A. et al. 2014). 

Ami az intézményesített okot illeti, az sokkal sokrétűbb, egyben kevésbé megjósolható a természe-
tinél, hiszen a kulturális, vallási, etnikai és társadalmi faktorok, a desztináció, a turisztikai termék vagy 
éppen a tevékenység népszerűsége egyaránt befolyásolják. Butler, R. W. (2001) szerint a szezonalitás 
leginkább problémaként jelenik meg a turizmusban, amit kezelni kell, bár bizonyos körülmények között 
(távoli szezonális vidéki desztinációkban) a foglalkoztatásban kedvező megoldást eredményezhet (Flogn-
feldt, T. 2001). Hylleberg (1992) az, aki az időjárás (hőmérséklet) mellett még a naptári hatást (ünnepek) 
és az időzítést (iskolai szünetek), mint a szezonalitás három legfontosabb okát említi, és kiemeli, hogy 
ezek közül vannak stabil időpontok, ünnepek (karácsony) és előfordulnak folyamatosan változók (húsvét), 
illetve megjósolhatatlanok (időjárás). 

Az intézményesített okok között említhetők a szokások, a tradíciók, a sportszezonok, így nem meglepő, 
hogy az idény jellegét vizsgálták a sport (Higham, J. – Hinch, T. D. 2002) és a rekreációs tevékenységek 
(Hartmann, R. 1986; Butler, R. W. 1994) szempontjából is. Hozzájuk csatolható a szezonalitás negatív ha-
tásának megfogalmazása, miszerint „a csúcsidőbeli egyenetlen elosztása az egyik legmeggyőzőbb problé-
mája a rekreációnak és turizmusnak, ami eredménytelen forráshasználatot, potenciális profit veszteséget, 
társadalmi ökológiai kapacitás feszültséget és adminisztratív nehézséget okoz.” (Manning, R. E. - Powers, 
L. 1984). A periférikus desztinációk esetében erőteljesebben jelenik meg a szezonalitás kérdése (Baum, 
T. – Hagen, L. 1999), ahol elsősorban a szezonhosszabbítás kérdéskörét vizsgálják (Cannas, R. 2012). A 
szezonalitás jelentőségét az Eurostat (2016) adatai is megerősítik. Eszerint az európaiak minden negyedik 
utazása 2015-ben július és augusztus hónapokban történt, ha pedig a hosszt is vizsgáljuk, akkor még erő-
teljesebb a koncentráció. 

A magyar tudományos kutatások során az elmúlt évtizedekben – a Magyar Tudományos Művek Tára 
alapján – mindösszesen 18 olyan publikáció született magyar nyelven, amelyek a turisztikai szezonalitás 
kérdéskörét vizsgálták, angol nyelven pedig az utóbbi években nem készült hazai kutatóktól e témakörben 
tudományos munka. Ez a szám a nemzetközi kutatásokhoz képest igen szerény tudományos eredmény, 
különösen annak fényében, hogy hazánk egy szezonú, igen érzékeny turisztikai desztináció. Az idény meg-
hosszabbítása igen sarkalatos pontja a hazai turisztikai fejlesztéspolitikának és turizmusiparnak, hiszen 
jelentősen befolyásol(hat)ja a teljesítményeket és bevételeket. E hiátus rövid áttekintésekor, a fentiek-
ben említett területeken születtek publikációk. Ezek között volt a gasztronómiához, a termálfürdőkhöz, a 
hegyvidékekhez, a kereskedelmi szálláshelyekhez vagy éppen a turizmus egészéhez köthető tudományos 
igényű publikáció is. 

Az elkészült munkákról elmondható, hogy a rendszerváltásig csakis statisztikai jellegű tanulmányok je-
lentek meg a szerzők tollából, amelyek elsősorban gazdasági szektorokon átívelő kiigazítások módszertanát 
jelentették, turisztikai jellegük kevéssé fogható meg (Herman S. 1985; Hrubos I. – Paizs J. 1968). Egyedül 
a kereskedelmi szálláshelyek szezonalitását tanulmányozó publikációk voltak, amelyek a klasszikus kínálati 
elemen keresztül elemezték a turisztikai szezont (Herman S. 1987, 2000; Sugár A. 2000). Időrendben ha-
ladva a következő, a turizmus időszakosságát boncolgató munka a termálturizmus szezonhosszabbításának 
lehetőségét értékelte (Marton I. et al. 2001). Ezzel egy időben mélyült el a Magyar Turizmus Zrt. Piac- és 
Termékelemzési Irodáján az a kutatótevékenység, amely a hazai szektor teljesítményéről is olykor fel-
mérést végzett. Ezen belül készült el az ország turizmusának szezonalitását bemutató tanulmány (Sulyok 
J. – Kiss K. 2006), majd később erre is építve kimondottan a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmát 
vizsgáló felmérés (Sulyok J. - Mester T. 2014). 

Pécs turizmusának vizsgálata a turisztikai szezonalitás tükrében 
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A turisztikai termékek közül Dávid L. és Tóth G. a hegyvidéki területek szintén szezont meghosszabbító 
lehetőségeit vették szemügyre a Mátra esetében, ahol nem megbízhatóan, de alkalmanként téli turizmus-
ról is lehet beszélni (Dávid L. – Tóth G. 2009). 

A fenti munkákhoz hasonlóan a gasztronómia és borturizmus szezonkiterjesztésének vizsgálata lett a 
központi téma az étlaptervezés kapcsán (Vági Zs. 2012a; Vági Zs. 2012b), majd a borfogyasztási szokások 
által (Harsányi D. – Gálné Czékus I. 2015). Ezt a folyamatot zárta le ugyanebben az évben egy gasztronó-
miai fesztivál turisztikai hatásainak bemutatása (Nagy G. Zs. 2015). Összességében elmondható, hogy a 
kevés számú hazai kutatások inkább termékközpontúak voltak, amelyek a kiválasztott témakört kívánták a 
szezonra gyakorolt hatások kapcsán bemutatni, és nem tekinthetőek elméleti állásfoglalásoknak.

Pécs turizmusának szakaszai 1990-től napjainkig

A szerzők véleménye és a rendelkezésre álló adatok alapján Pécs turizmusa a rendszerváltást követően 
négy periódusra osztható fel, amelyek egymástól jelentősen eltérő jellemvonásokkal bírnak, így mindegyik 
időszak sajátos vendégforgalmi jegyeket hordoz (2. ábra).

2. ábra: Pécs vendégforgalmának változása (1990-2015). 
Forrás: KSH alapján szerk. Marton G. 

Az első szakasz során a rendszerváltást 
követően megkezdődik az ágazat piaci 
alapokra helyeződése, melynek hatására 
a város vendéget ugyan jóval kevesebbet, 
vendégéjszakát viszont közel százezret 
veszít a szociálturizmus visszaesésével.

A feldolgozott adatokból egyértel-
műen kitűnt, hogy ezt követően megkez-
dődött egy erősödési időszak, melynek 
tetőpontjaként a 2000-es évek elején a 
vendégforgalom újra eléri a szocialista 
időszak magasságait. Ez komplex okokra 
vezethető vissza, mint az akkori belföldi 
turizmus és a délszláv bevásárlóturizmus 
erősödése, illetve  a (poszt-) szociálturiz-
mus utolsó felvirágzása.

A 21. század első évtizede egyértelműen a visszaesés időszaka a város turizmusában, amely során a rend-
szerváltást követő időszak regressziója ismétlődik meg, azonban egészen más okok állnak a csökkenés hát-
terében. Egyrészt a modern keresleti igények megjelenését vehetjük észre a magyar turisták fogyasztási 
szokásaiban, amelyekre azonban a város kínálata nem tudott időben reagálni (többek között nem kerültek 
dinamizálásra a statikus vonzerők, nem jelent meg az élményközpontúság, illetve nem volt elég erős a tu-
risztikai marketingtevékenység sem). Másrészről pedig a közvetlen és a közvetett versenytársak jelentősen 
megerősödtek és újszerű kínálatukkal alternatívát jelentettek, így vendégeket vonzottak magukhoz Pécs 
kárára.

A negyedik szakasz a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa címtől tart napjainkig, amely egy stagnáló, 
illetve lassan emelkedő periódusként azonosítható. Az időszak legfontosabb jellemzője, hogy – részben 
– megtörtént az idegenforgalmi arculatváltás, így ma már Pécs, mint a „Kultúra városa” jelenik meg az 
ország turisztikai kínálatában, de ami még ennél is fontosabb, hogy megkezdődött a kínálat dinamizálása 
és élményközpontúvá fejlesztése új elemek (pl. Zsolnay Fényfesztivál) és korábbiak újragondolása révén 
(pl. klasszikus vonzerők megújulása).

Mindezekből adódik, hogy Pécs turizmusa egy rendkívül kritikus, átalakulási időszakát éli. A további 
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előrelepéshez a szezonalitás kvantitatív vizsgálata nagyban hozzájárulhat, hiszen a turisták megoszlásá-
nak, illetve a szezonalitás okainak pontos ismerete segítheti a város turizmusának fejlesztését.

Pécs turizmusának szezonalitása a tervezési dokumentumok tükrében

A kutatás első, gyakorlati fázisában megvizsgáltuk a Pécs turizmusához valamilyen módon köthető fej-
lesztési terveket, stratégiákat és koncepciókat annak érdekében, hogy megfelelő képet kaphassunk arról, 
hogy a szezonalitás kérdése milyen súllyal került elő ezekben. Vizsgálataink az 1997-et követő időszakra 
koncentráltak (ugyanis az első ilyen jellegű fejlesztési terv ekkor jelent meg) így összesen 19 fejlesztési 
terv került elemzésre, melyeket alapvetően két csoportra bonthatunk: a csak Péccsel foglalkozó munkák-
ra és a Pécset is tartalmazó tervekre, amelyek Baranya, vagy Dél-Dunántúl fejlesztésével foglalkoztak. A 
feldolgozott tervezési anyagokat az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat: A kutatás folyamán elemzett Pécshez (is) köthető fejlesztési programok

Dokumentum, a készítés évével

Pécs Pécsi Kistérség/Járás, Baranya, Dél-Dunántúl

1997: Pécs turizmusfejlesztési koncepciója 1998: Baranya Megye turizmusfejlesztési programja

1998: Városmarketing koncepció 1999: Baranya Megye turisztikai magterületeinek fej-
lesztési programja

2003: Pécs Megyei Jogú Város (MJV) Turizmusfejlesztési 
Koncepciójának Módosítása 2000: Baranya megye turizmusmarketing terve

2009: Pécs Város Településfejlesztési Koncepciója 2000: Dél-Dunántúl turizmusfejlesztési operatív prog-
ramja

2005: Pécs, az életminőség pólusa – Stratégia Pécs város 
fejlesztésére

2000: Dél-Dunántúl turizmusfejlesztési stratégiai prog-
ramja

2011: Pécs MJV hosszú- és középtávú stratégiája 2004: A Dél-Dunántúli Régió Regionális Innovációs Stra-
tégiája

2012: Pécs MJV Integrált Városfejlesztési Stratégia
2005: Pozíció és perspektívák Baranya turizmusában 
– Baranya megye turizmusfejlesztési programjának ak-
tualizálása

2013: Pécs MJV Energiastratégiája 2005: A Dél-Dunántúli Turisztikai Régió turizmusfejlesz-
tési stratégiája 

2014: Pécs MJV Fejlesztési Koncepció 2014-2030 2006: A Pécsi Kistérség komplex fejlesztési programja

2016: Pécs MJV Tudásmenedzsment Stratégiája 2006: A Dél-Dunántúli Régió Turizmus Stratégiai Fejlesz-
tési Programja

2014: Pécs MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája 
2014-2020

2013: A Dél–Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter mar-
ketingstratégiája 2014-2016

2015: SEAP-Pécs MJV fenntartható energia akcióterve 

A forrásfeldolgozás során meglepve tapasztaltuk, hogy még a turizmusfejlesztéssel foglalkozó tervek is 
csak marginálisan foglalkoztak a szezonalitás kérdésével, jobbára csak általános érvényű megállapításokat 
téve az erős szezonalitásra és annak esetleges csökkentésére. A csak Péccsel foglalkozó tervezési doku-
mentumok közül érdemben mindössze az 1997-es Pécs város turizmusfejlesztési koncepciója tárgyalja a 
témakört, annak dacára, hogy a későbbi programok közül számos rendelkezik turisztikai fejezettel, illet-
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ve tartalommal (Pólus program, Településfejlesztési koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia). 
Ezekben a dokumentumokban a szezonalitás vagy a szezon szavak még csak említés szintjén sem jelennek 
meg. 

A már említett általános érvényű kijelentések a Pécsi Kistérség, Baranya megye és a Dél-Dunántúl 
különböző terveiben már megjelenek, de itt sem találunk csak Pécsre vonatkoztatható információkat, 
hanem vagy a térség egyéb turisztikai magterületeinél kerül elő, vagy általános érvényű megállapításokkal 
találkozunk.

A Gini-együttható meghatározása és értékelése Pécs turizmusának tükrében 

A vizsgálat második, gyakorlati lépése magának a Gini-együtthatónak a meghatározása volt a vendégéjsza-
kák eloszlása alapján a 2004-től 2015-ig terjedő időintervallumban (2. táblázat).

Pécs vendégforgalma alapján kiszámolt, a város turisztikai forgalmának szezonalitását reprezentáló 
Gini-index nem mutat jelentős eltérést Magyarország egésze kapcsán mért szezonalitásától, sőt attól va-
lamennyire el is marad. A szezonalitás Gini-indexe Magyarország egésze esetében 2013-ban 0,254 volt (Su-
lyok J. – Mester T. 2014), amely Pécs vonatkozásában mindössze 0,186-ra adódott. Ez azt jelzi, hogy ebben 
az évben Pécs turisztikai szezonalitása alacsonyabb volt, mint az ország egészére jellemző szezonalitás. 

Érdemes megfigyelni, hogy a vizsgált években a Gini-index jelentősebb megugrásai, azaz a szezonali-
tás növekedése 2006-hoz, 2010-hez, illetve 2015-höz köthető. Jelentősebb csökkenés 2005, 2007, 2009 és 
2013 folyamán következett be. Ha összehasonlítjuk az EKF évét, a 2010-et megelőző öt évet, valamint a 
2010 utáni éveket, nem állítható, hogy a szezonalitás lényegesen csökkent volna, de az sem, hogy a érdem-
ben nőtt. Ebből az a következtetés adódik, hogy a városban zajló kulturális beruházások és egyéb turiszti-
kai fejlesztések nem voltak hatással a szezonalitásra. Ha összehasonlítjuk azokat az éveket, amikor több 
vendég érkezett a városba azokkal az évekkel, amikor kevesebb, jól látható, hogy a forgalom megoszlása 
nagyjából hasonló, azaz a szezonalitás közel állandó a város vendégforgalmában a vizsgált időszakban. 

2. táblázat: A Gini-index alakulása Pécsen az eltöltött vendégéjszakák száma alapján.
Forrás: Hinek M. számításai alapján, 2016
Év 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gini-index 0,197 0,164 0,211 0,174 0,197 0,167

Változás (előző év =100) - -16,6% 28,7% -17,5% 13,0% -15,3%

Vendégéjszakák számának vál-
tozása (előző év=100) - -14,0% -1,0% -7,0% -6,0% -17,0%

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gini-index 0,218 0,201 0,197 0,168 0,186 0,228

Változás (előző év =100) 30,6% -7,7% -2,0% -14,6% 10,2% 22,9%

Vendégéjszakák számának vál-
tozása (előző év=100) +28,0% -18,0% +4,0% +7,0% -1,0% +6,0%

Ugyanezt mutatják Pécs vendégéjszakáinak megoszlását reprezentáló Lorenz-görbék is (3. ábra). A görbék 
közelítőleg egymást fedik, azaz Pécs vendégforgalmának szezonalitása állandó. Ugyanakkor itt is érdemes 
megfigyelni, hogy a forgalmasabb években kissé nőtt a szezonalitás. Ez nyilvánvalóan azért problematikus, 
mert egyrészt így időben nem növekedett a turisztikai szezon, másrészt pedig akkor érkezett nagyobb ven-
dégforgalom, amikor amúgy is kiemelkedőek a vendégérkezések az év többi időszakához képest.
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Amennyiben arra keressük a vá-
laszt, hogy mi befolyásolja Pécs sze-
zonalitását, megalapozottan állít-
ható, hogy az EKF fejlesztések (pl. a 
Zsolnay Kulturális Negyed átadása) 
nem módosított lényegesen a város 
szezonalitásán, ugyanis a 2010-et 
megelőző, és a 2010 után követ-
kező évek szezonalitása nagyjából 
hasonlóképpen alakult. Ugyanakkor 
az EKF vendégéjszakákra gyakorolt 
hatása, ha mérsékelten is, de pozi-
tív volt a 2010-es éveket megelőző 
jelentős visszaesések után. Ez a ha-
tás 2011-től már nem jelentkezett, 
helyette lassú, változó dinamiká-
jú növekedés figyelhető meg 2012 
és 2015 között. Nehéz megítélni, 
hogy ebből mennyi köszönhető az 
EKF fejlesztések (utó)hatásának 
és egyéb faktoroknak, pl. a 2008-
09-es válságot követő helyreállási 
periódus pozitív hatásának, esetleg 
Pécs sikeresebb desztinációs mar-
ketingjének. 

Ha pedig azt vizsgáljuk, hogy 
a szezonalitás hogyan függ össze a 
vendégéjszakák számával, azt ta-

3. ábra: A Pécsen eltöltött vendégéjszakák Lorenz-görbéinek alakulása 
2004-2015. Forrás: Hinek M. számításai alapján, 2016

pasztaljuk, hogy a szezonalitás akkor ugrott meg, amikor a vendégéjszakák száma is jobban nőtt (lásd 
az EKF évét, 2010-et, illetve a 2015-ös évet), ám ez szabálynak semmiképpen nem tekinthető, ugyanis a 
szezonalitás 2013-ban jelentősen csökkent, miközben a vendégforgalom 7%-kal nőtt. Ezek alapján indokolt 
óvatossággal annyit állíthatunk, hogy a jelentősebb forgalomnövekedés az elmúlt évek tapasztalatai sze-
rint jobban megnöveli a szezonalitást Pécsen.

Összefoglalás

Vizsgálatunkból kitűnik, hogy Pécs turisztikai szezonalitása stabil, függetlenül a turizmus aktuális folyama-
taitól. Ez önmagában még nem jelent problémát. Azonban, ha a témakört abból az aspektusból nézzük, 
hogy ezzel párhuzamosan mekkora regressziót mutat a kilencvenes évekhez képest a város vendégfor-
galma, az állandóság már komoly strukturális problémára utal, amin csak a szezonalitás csökkentésével 
lehetne javítani. 

Mint sok más desztinációban, Pécsen is a főszezonra koncentrálódik a turistaérkezések zöme, mely 
nem csupán a vendégforgalom Gini-index segítségével tanulmányozható érdekes aszimmetrikus megoszlá-
sa, hanem a piaci szereplők számára olyan kényszerű adottság, amely a kapacitások kihasználtságában és 
bevételek koncentrálódásában nyilvánul meg ahelyett, hogy azok időben a lehető leghosszabban elnyújtva 
jelentkeznének. 
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Amennyiben a turizmus kínálata és a turisztikai menedzsment oldaláról nézzük a problémát, úgy a 
szezon hosszabbítása jelentősen segíthetné a város idegenforgalmának fejlődését. A szezon kiterjesztését 
támogatná a kampányok, a jelentősebb akciós csomagok és rendezvények megfelelő időzítése. Alkalmas 
turisztikai marketing és menedzsment technikákkal a turisztikai főszezon – megítélésünk szerint akár je-
lentősen  –  kibővíthető lenne, különösen, ha figyelembe vesszük a kora ősszel Pécsre jellemző enyhe 
időjárási és éghajlati viszonyokat. A vonzerők rendelkezésre állnak, így a feladat a szezon hosszabbítása, 
a megfelelő marketing és menedzsment eszközökkel.

Összegezve elmondható, hogy a kutatás eredményei rámutattak arra, hogy a városnak a turisztikai for-
galomban megnyilvánuló szezonalitást is menedzselnie kellene. A kereslet jobb szétterítésével ugyanazon 
vonzerők más és más időszakban és kontextusban válhatnának bemutathatóvá a városba érkező turisták 
számára, ami a forgalom növelése mellett a város turisztikai imázsát is javítaná. 
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