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Bevezető  

“Figyelembe véve a városi turizmus kvantitatív jelentőségét, meglepő, milyen kevés figyelem jut a 

kérdésekre, hogyan használják valójában a turisták a városokat.” (Ashworth & Page, 2011).  

Ugyan városi turistákkal már az ókorban is találkozhattunk, a városi turizmus egy meglehetősen fiatal 

ága a turisztikával foglalkozó tudománynak. Az elmúlt évtizedekben főként földrajztudósok, 

közgazdászok és szociológusok járultak hozzá jelentős mennyiségű esettanulmánnyal ehhez a 

területhez, megfogalmazva a városok, mint a turisztikai fogyasztás tárgyainak néhány fontos 

szempontját. Az építészet és az épített környezet mindig is a legfontosabb látványosságok voltak a 

városokban, azonban az építész és várostervező szakma csak ebben az évszázadban kezdett a 

turisztikai tanulmányok iránt érdeklődni. Az elméleti kutatás és a gyakorlati tervezés mostanáig kevés 

ponton kapcsolódtak egymáshoz ezen a területen.  

A városi turizmus földrajza komoly szakirodalommal rendelkezik, ennek ellenére több elméletre és 

bizonyítékra lenne szükség arra nézve, hogyan használják a turisták a városi tereket, hogyan válik az 

épített környezet turisztikai fogyasztás tárgyává. 

Ezekben a kérdésekben az építészeti és tervezői háttér mindenképpen hasznos. Erről a területről az 

egyik legfontosabb hozzájárulás az lenne, ha még több kapcsolatot fedeznénk fel egyfelől a turisztikai 

használat és a látogatói élmény, másfelől az építészeti értékek és a város morfológiai szerkezete 

között. Egy erre koncentráló kutatás abban is segíthetne, hogy megértsük a helyi lakosok és a turisták 

közötti konfliktus forrásokat irányt mutatva a városokban egy fenntarthatóbb turisztikai rendszer felé. 

Jelen értekezésemben új módszert javaslok a turisták és helyiek térhasználatának méréséhez a 

turisztikai jelentőségű történelmi városokban, és kifejlesztek egy gráf modellt, amely leírja a turisták 

gyalogos látogatási térhálózatát. Ez a két új eszköz összehasonlító városelemzéseket tesz lehetővé a 

turisztikai térhasználat szempontjából. Ezeket a módszereket alkalmazom a budapesti turisztikai 

hálózat összehasonlítására a bécsivel és a prágaival. Az eredmények kiértékelése után várostervezési 

eszközöket javaslok Budapest turisztikai rendszerének kiegyensúlyozott és fenntartható fejlesztéséhez.  

Az értekezésben felhasznált tudományos háttér és kutatási módszerek 

A disszertáció az elmúlt évek munkájának eredménye azzal a céllal, hogy fogalmat alkossunk a 

nagyobb történelmi városok turisztikai térhasználatáról, folytatva és összefoglalva a városi turizmussal 

foglalkozó tudományos kutatások különféle tárgyköreit.  A munka tudományos háttere sokrétű.  

Először is ezt a dolgozatot a turisztikai fogyasztással és a városi turizmussal kapcsolatos általános 

értekezések megértése és feldolgozása ágyazza bele történelmi városokat tárgyaló turisztikai 

tudományágba. Másodszor a városi turisták térhasználatát vizsgáló különféle adatgyűjtési módszerek 

és a turista város modellezési kísérletei szolgáltatják a hátterét annak az új módszernek és modellnek, 

melyeket a turisták térhasználatának és hálózatának számszerűsítésére és összehasonlítására 

használok. Harmadszor a városi és turisztikai fejlesztések  elmúlt évtizedeinek áttekintése a három 



 
 

 
 
 

közép-európai főváros – Bécs, Prága és Budapest  – esetében megadja e városok turisztikai 

hálózatának megértéséhez szükséges hátteret. Negyedszer a különféle városi projektjeinek 

esettanulmányai megteremtik az elméleti alapot a javasolt tervezési eszközökhöz, amelyek a 

fenntartható turisztikai hálózat fejlesztését veszik célba. 

1. A városi turizmus általános tárgyalása legalább annyi kérdést vet fel, amennyire fiatal maga a 

témakör (Ashworth & Page, 2011). A disszertáció témáját leginkább két, a városi turizmus kutatása 

során legtöbbet idézett könyv határozza meg. A tervező-geográfus páros  Ashworth & Turnbridge 

(1990) “Tourist-historic City” könyve határozza meg ennek a kutatásnak a tárgyát – a történelmi 

városrészeket, ahol a turizmus jelentős térhasználatot generál. Célom volt továbbfejleszteni a 

turisztikai jelentőségű történelmi városra kidolgozott alapmodelljüket, szintetizálva az összes, 1990 óta 

megjelent, munkájukon alapuló legfontosabb tanulmányokat. A szociológus John Urry (1990) “The 

Tourist Gaze” című könyve foglalta keretbe a turisták fogyasztási igényeinek vizuális szempontjait, 

amelyekre a módszeremet építettem. Ugyancsak Urry alapozta meg munkám történelmi-szociális 

hátterét, első ízben definiálta a posztmodern turizmus jelenségét, amely nagyban eltér a modern 

tömegturizmus korábbi formáitól. Következésképpen ennek a disszertációnak a témája a városi 

turizmus tanulmányozása tervezési nézőpontból. A kutatás tárgya a turisztikai jelentőségű történelmi 

város térbeli struktúrája, a posztmodern turista fogyasztási igényeinek térbeli következményei, illetve 

olyan eszközök keresése, amelyek a fogyasztás vizuális megjelenésén alapulnak. 

 2. A disszertáció alapja az a felismerés, hogy a helyi és turista térhasználat jobb feltérképezése, 

és a turisták városon belüli mozgásának pontosabb megismerése nem csak a városi turizmus 

kutatásához, hanem a turisztikai jelentőségű történelmi városok fenntartható fejlődéséhez is hozzá 

tud járulni. A városi turizmus pontosabb elméleti kidolgozásának egyik legnagyobb akadálya a turisták 

térhasználatát leképező adatok hiánya. Nincsenek jó módszerek a városi terekben a helyi lakosokkal 

elvegyülő turisták mozgásának mérésére és összehasonlítására. Csak városi szinten léteznek statisztikai 

adatok az érkezésekről és hotelekben eltöltött vendégéjszakákról. A városokban néhány nevezetesség 

vezet látogatói statisztikát, de ezek csak a helyi fizető vendégekre érvényesek. A kutatók kérdőíveket 

használnak, és ezekből idő-hely naplókat készítenek, hogy így határozhassák meg a turisták mozgását a 

városi térben. Nagyobb pontosság elérése céljából az utóbbi 10 évben GPS követő eszközöket 

alkalmaztak (Shoval & Isaacson, 2007). Ezeket az eszközöket egyedi turisták rendelkezésére 

bocsátották, akiknek a látogatás után vissza kellett szolgáltatni azokat. Ezzel a módszerrel csak a 

kinyert adat minősége lett jobb (Shoval, 2008), ugyanakkor mennyiségi adat továbbra sem volt 

elérhető. A turisták által széles körben használt, és földrajzi adatok rögzítésére alkalmas hordozható 

eszköz a fényképezőgép. Az az új lehetőség, hogy magától a fényképező turistától származó adatokat 

használjuk, a geo-referált fényképezés terjedésével került előtérbe, így ugyanis nagy mennyiségű 

fényképhez adott földrajzi referenciát vagy maga a használt készülék (pl. okos-telefonba beépített 

GPS-sel), vagy a turista, amikor elhelyezte a képeket egy digitális térképen. Nagyon kevés publikált 



 
 

 
 
 

kísérlet létezik, melyekben képmegosztó weboldalakon található ilyen információkat használtak 

mennyiségi adatok szerzésére (Girardin, Fiore, Blat, Ratti, & Dal Fiore, 2008). Célom volt ezeknek az 

adatszerző módszereknek a további finomítása, számszerűen mérve a városi környezetben készült 

turistafotók térbeli eloszlását. 

A geo-referált képekre épülő számszerű mérési módszer lehetővé tette olyan gráf-modell kidolgozását, 

mely a gyalogos városi turisták térhálózatát ábrázolja. Ennek a modellnek és a tanulmányozásához 

szükséges hálózatelemző módszernek az alapjait a tudományos körökben is elismert görög építész és 

várostervező, Aspa Gospodini (2001). fektette le 2001-ben. Ő és más kutatók a turisztikai hálózat gráf 

alapú modelljének kidolgozását nem tudták folytatni, mivel hiányoztak a turisták térhasználatát 

leképező adatok. A Flickr.com képmegosztó weboldalról nyert adatsorokkal tesztelni tudtam modelljük 

használhatóságát, felépítve egy olyan gráf modellt, amely Kevin Lynch (1960) mentális térképezési 

elveinek alapjaira épül. A gyalogos turistafolyam egy gráf rendszerré absztrahálható, ahol a fő 

turistalátványosságok a csomópontok, az ezeket összekötő élek pedig a turisták által ténylegesen 

használt útvonalak: gyalogos utcák, hidak és minden más, turista mozgások céljára használt nyilvános 

(vagy nem nyilvános) közterület. Gospodini a gráfok analíziséhez a Space Syntax nevű programot 

javasolta, amely az építészetben és várostervezésben előforduló kapcsolódó térhálózatok elemzésére 

kifejlesztett szoftver és módszer. Én a a Space Syntax program (Hillier, 1996), egy célirányos változatát, 

az Agraph programot használtam (Manum, Rusten, & Benze, 2005), amely nem igényli a geometriai 

elemzést korlátozó szintaktikus térképek alkalmazását. Az AGRAPH program specifikus integrációs 

értékeket határoz meg a mélység kiszámításával, amely jelző számérték arra nézve, hogy 

összehasonlíthassuk a különböző városok gyalogos hálózatának integráltságát. Gospodini (2001) 

állítása szerint minél integráltabb a hálózat, a turisták számára annál több a lehetőség egy adott számú 

nevezetesség megtekintésére, miközben változatosabban használják a város köztereit, jobban 

szétoszolnak és kevésbé koncentrálódnak a városban. Ezt az állítást teszteltem disszertációmban 

Bécsre, Prágára és Budapestre vonatkoztatva. 

3. Munkám során mértem és modelleztem a turisták viselkedését a városi térben, ennek fő célja 

az volt, hogy össze tudjam hasonlítani Budapest turisztikai rendszerét a régiós vetélytársakkal, Béccsel 

és Prágával. A három város összehasonlítása szükségszerűen aprólékos kutatásokat igényelt a 

történelemről, a városfejlesztésről, a turisztika történetéről és a városok szakpolitikájáról. A 

szakirodalom áttekintése komoly különbségeket tárt fel ezekben a városokban a terek használata 

szempontjából. Míg a turisztikai iparág Bécsben volt a leginkább kiegyensúlyozott, a legkevesebb 

konfliktust okozva helyiek és turisták között, Prágában komoly társadalmi-gazdasági feszültségek 

voltak a turizmussal kapcsolatban (Cooper & Morpeth, 1998; Deichmann, 2002; Hoffman & Musil, 

1999; Simpson, 1999). A legfőbb különbségek történelmi és morfológiai gyökerűek. A mozgalmas 

domborzat egy szegényesen összekötött városi hálózatot eredményezett, és a speciális történelmi 

körülmények között hirtelen felfutó turizmus, a kontroll nélküli piacliberalizáció, az ingatlan 



 
 

 
 
 

reprivatizáció és a turizmus hiányos menedzselése Prága városközpontjának szegregált használatához 

vezetett. Ugyanakkor Bécsben az 1955 óta konzisztens tervezés és menedzsment mind a turizmus, 

mind a városfejlesztés területén egyszerre tudta a sokkal egyszerűbb térszerkezetű városközpontot 

ideális turisztikai célponttá tenni, miközben Bécs vált a világ egyik legélhetőbb városává. Budapest 

morfológiai rendszere egyesíti két vetélytársának pozitív és negatív vonásait. A turisztikai iparág 

speciális történeti fejlődése az 1990-es évek nagy visszaesését követően lassan haladt előre.  

Budapestre kevesebb turista érkezik, mint Bécsbe vagy Prágába, de lehetőségei turisztikai 

desztinációként a kutatásra és fejlesztésre nézve ideális várossá teszik. Ezen okból külön elemzést 

végeztem Budapestről nem csak a jelen helyzet bemutatása és összehasonlítása céljából, de az elmúlt 

20 év változásait is végigkövetve a különböző városrészek speciális esettanulmányainak áttekintésével. 

A disszertáció keretében bemutatott, a három város turisztikai térrendszerét összehasonlító új 

módszereket nem csak a terjedelmes szakirodalom tette teljesebbé, hanem ezekben a városokban 

végzett speciális terepbejárások is, amelyeknek keretében 2010 és 2012 során Bécs, 2009 és 2010 

során Prága városi térhasználatát és morfológiáját tanulmányoztam. 

4. Az építészeti és városfejlesztési tervezés szerepét a város, mint turisztikai célpont fejlődésében 

csak a 2000-es évektől tanulmányozták kiterjedtebben, a Frank O. Ghery által tervezett, 1997-ben 

megnyílt Bilbao-i Guggenheim Múzeum hatásának eredményeként. Ezt követően kiterjedten vizsgálták 

az építészet vonzó és brand-képző hatásait (Klingmann, 2007; Specht, 2014). Korábban 

tanulmányoztam annak a lehetőségét, hogy a kortárs építészet hogyan tudná vonzóan érdekes 

célpontokká felújítani a meglévő épületeket, amelyek ki tudnák bővíteni a turisztikai hálózatot még 

olyan történelmi városokban is, melyeknek védett városszerkezete és épületállománya van. (Kádár, 

2011a). Ilyen példák mindhárom vizsgált városban léteznek, így össze tudtam hasonlítani ezek 

turisztikai kihasználtságát és vonzerejét. A köztértervezés nincs sűrűn említve, mint a turisztika 

fejlesztésének egyik lehetséges eszköze, annak ellenére, hogy hatása a turisztikai-történelmi 

városokban még jelentősebb, hiszen ezek morfológiai szerkezete védett, ugyanakkor köztereik 

funkciója, kialakítása könnyen változtatható. Kevesen ismerték fel ezeknek a beavatkozásoknak a 

turizmushoz kapcsolódó fontosságát  (Gospodini, 2004). 

Végül a várostervezés eszközeit is sorra veszem, mivel a városok turisztikai térrendszerének tervezése 

csak ezen a szinten lehetséges. Különböző városokból származó esettanulmányokon keresztül 

próbálom hangsúlyozni a várostervezés, a köztértervezés és az építészet fontosságát a fenntartható 

városi turizmus és annak térhasználata szempontjából. A legbehatóbban a különböző turisztikával 

kapcsolatos budapesti fejlesztéseket vizsgáltam. Elemeztem a Budapest Szíve programot és a 

köztérmegújítások más példáit, de a belső-erzsébetvárosi folyamatokat, valamint a Milleniumi 

Városközpont fejlesztését is vizsgáltam.  

 



 
 

 
 
 

A disszertáció tézisei 

 

1. Tézis - A disszertáció 2. FEJEZETE  

Publikációk: (Kádár & Gede 2013; Kádár 2014a)  

Kifejlesztettem egy új módszert a városon belüli turista aktivitás mérésére, melyet elneveztem 

„geo-referált fényképek térbeli kvantifikációja“-nak. A Flickr.com interneten alapuló képmegosztó 

szolgáltatás adatbázisából nyertünk ki információkat a turistaként és helyiként azonosított felhasználók 

fényképeinek földrajzi elhelyezkedéséről, és ábrázoltuk ezek térbeli eloszlását. (Kádár & Gede). 

Meghatároztam egy módszert, mellyel a helyiek és turisták aktivitását mérhetjük a turisztikai 

nevezetességek környezetében. (A szerzői részesedés: 33% Gede, 66% Kádár) 

1.1  Gede Mátyással közösen meghatároztunk egy módszert, amellyel fényképek földrajzi adatait 

nyerhetjük ki a Flickr.com-hoz hasonló képmegosztó weboldalakról. (60% Kádár, 40% Gede). Tovább 

finomítottunk egy korábbi módszert (Girardin et al., 2008), amely a Flickr.com weboldalról nyert 

turisztikai kötődésű térbeli-időbeli adatokat használta fel,turistákat és helyi lakosokat 

megkülönböztetve.   A fényképek készítője turistaként lett meghatározva, ha 5 napnál rövidebb ideig 

fényképezett egy város adott földrajzi környezetében (arra alapozva, hogy egy turista átlagosan 2.5 

napot tölt el a közép-európai fővárosokban). Minden nagyobb időintervallumban fotózó felhasználót 

helyi használóként azonosítottam azokra a tanulmányokra alapozva, melyek megerősítik, hogy jelentős 

különbségek vannak az első látogatók, és a visszatérő, vagy hosszabb ideig maradó látogatók 

térhasználata között  (Donaire & Galí, 2008; Popp, 2012; Russo, 2002).  Gede (2012a, 2012b) 

fejlesztette ki a módszert, amellyel a Flickr.com API-jából adatokat tudunk kinyerni, és csak a 

legpontosabban geo-referált képeket vesszük figyelembe (azaz vagy GPS-sel működő eszközzel készült 

a kép, vagy manuális elhelyezése a térképen maximális nagyítás mellett történt).   Képesek voltunk 

mérni és összehasonlítani a városba először látogató turistáknak és más városi szabadidős 

felhasználóknak a térbeli viselkedését.  

1.2 Kidolgoztunk egy módszert a turisták és helyiek térhasználatának földrajzi megjelenítésére 

Gede Mátyással együtt. (40% Kádár, 60% Gede). Hasonlóan Shoval (2008) módszeréhez 10x10 

méteres raszterben háromdimenziós oszlopdiagramokat ábrázoltunk, de elkülönítve egymástól a 

turisták és a helyiek fotóit. Gede (2012a, 2012b) a földrajzi megjelenítést a Google Föld virtuális 

földgömbjén alkotta meg, amely lehetővé tette az adatok földrajzi elemzését és pontos mérését. Az 

ábrázolási módszer kimutatta a különbségeket a turistáknak és a helybelieknek tekintett felhasználók 

térbeli mozgása között.  

1.3 Annak bizonyítására, hogy ez mennyire érvényes módszer a turisták városon belüli aktív 

mozgásának mérésére, igazoltam, hogy a „geo-referált fényképek térbeli kvantifikációjának” 

módszerével kinyert adatok összefüggenek a létező turisztikai statisztikákkal. 16 európai turisztikai-



 
 

 
 
 

történelmi város adatait töltöttem le a Flickr oldalról, és négy korrelációs együtthatót számítottam ki a 

fényképek, a felhasználók, a regisztrált eltöltött éjszakák és regisztrált érkezések számai között. A 

korrelációs együttható az eltöltött éjszakák és egyrészt a fényképek, másrészt a felhasználók száma 

között jelentős érték: 0,92 volt 2011-ben. Igazoltam, hogy a geo-referált fényképek legnagyobb 

klaszterei a népszerűbb nevezetességek körül találhatóak. 

1.4 Egy városi térben a turisztikai felhasználás intenzitásának mérésére meghatároztam egy arányt 

(q) a turista felhasználók (Ut) és a helyi felhasználók (Ul) között, akik feltöltötték képeiket a Flickr.com-

ra. Megmutattam a kizárólag turisztikai használatú helyeket ahol a turisták (első látogatók) 1.5-szer 

annyian vannak jelen, mint a többi felhasználó (helyiek). 

1.5 Összefüggést találtam egy felhasználó által készített fotók száma, és az adott nevezetesség 

vizuális és funkcionális összetettsége között. A turista nevezetesség vizuális gazdagsága csak a turisták 

által készített képek számát, míg a funkcionális összetettség csak a helyiek fényképeinek számát növeli. 

 

2. Tézis - A disszertáció 3. FEJEZETE  

Publikációk: (Kádár 2012; Kádár 2013a)  

Létrehoztam a gyalogos turisztikai térhálózat egy eredeti gráf modelljét, mely segítségével 

összehasonlítható különböző városok turisztikai térhasználata. A különböző turisztikai térhálózatok 

gráfjai között alkalmaztam egy matematikai szintű összehasonlítási módszert, amelyben a gráfok 

mélységeinek számított értékeiből származó integráltsági értékeket tudok kiszámítani.  

2.1  Az absztrakció alkalmas módszerét kellett meghatározni, hogy megszerkeszthessem a turisták 

térhasználatának gráfjait a geo-referált fényképek térbeli kvantifikációjával nyert számszerű adatokból, 

figyelembe véve a helyszíneken felmért geometriai korlátokat, amelyek a helyek morfológiájából és a 

városi terek gyalogos hozzáférhetőségének szintjéből származnak. A gyalogos turisztikai térhasználati 

rendszer megszerkesztéséhez meghatároztam egyrészt a gráfok csomópontjait, mint a turisztikai 

érdekességű helyeket, amelyek a geo-referált turista fényképek legnépszerűbb térbeli csomósodásai, 

másrészt a gráfok éleit, mint az érdekes helyek összeköttetésére a turisták által használt, gyalogos-

barát köztereket. Az így létrejövő gráfok a turisták kollektív mentális térképei és bemutatják, hogy egy 

átlagos turistának milyen választási lehetőségei vannak a városi térben való mozgásra. 

2.2 Sikerült felállítanom korábbi történeti idők gyalogos térhálózatát is, mielőtt a geo-referált 

fényképek térbeli kvantifikációjából származó adatok egyáltalán léteztek volna. Az a gráf, melyet 

visszavetítünk egy meghatározott gyalogos kapcsolat kialakítása előtti évbe, nem tartalmazhatja élként 

azt a kapcsolatot, és az a gráf, amelyet egy meghatározott látványosság létrehozása előtti évbe 

vetítünk, nem tartalmazhatja azt, mint csomópontot. Ezzel a módszerrel évtizedekre visszamenően 



 
 

 
 
 

rekonstruálhatóak különböző időszakok, ha elegendő adatunk áll rendelkezésre az egykori 

fejlesztésekről.  

2.3 A Space Syntax térelemző módszerét (Hillier, 1996) összekombinálva azzal a térhálózati 

rendszerrel, mely a turisták térbeli mozgása alapján (2.1) meghatározott mentális térképüknek (Lynch, 

1960) felel meg, továbbfejlesztettem Gospodini (2001) modelljét, hogy vizsgálhassam a városi 

területek turisztikai térhálózatát. A turisztikai térrendszer integráltságának vagy szegregáltságának 

mértékéről számszerű adatokat tudtam nyerni az Agraph program (Manum et al., 2005) 

felhasználásával, mely képes integrációs értékeket kiszámítani a komplex gráfok mélységi analíziséből 

a Space Syntax programban használt módszerrel, de a kapcsolódó térképek helyett a gyalogos 

turisztikai térhasználat alapján már megszerkesztett gráfokat használhattam.  

A mélység két csomópont között definíció szerint azoknak a csomópontoknak a száma, amelyeket a 

kettőt összekötő legrövidebb út tartalmaz. Egy csomópont teljes mélysége TD az összes többi 

csomóponthoz mért mélységek összege. Egy csomópont i integrációs értékét a következő 

egyenletekkel számítjuk ki: 

 

i = 1 / RA 

RA = 2 * (MD – 1) / (K – 2) 

MD = TD / (K – 1) 

 

ahol K a csomópontok száma, MD egy csomópont átlagos mélysége, RA a relatív aszimmetria. 

2.4 Érvényesnek találtam Alexander (1965) és Salingaros (2005)  városi hálózatokkal kapcsolatos, 

és Gospodini (2001) turisztikai hálózatokkal és a városok gyalogos turisztikai térrendszereivel 

kapcsolatos észrevételeit, azt az állítást, hogy az alacsonyabb integrációs értékű, a „fa” gráfhoz 

hasonlító hálózatok több torlódást és kevesebb élményt okoznak, mint a magasabb integrációs értékű, 

„rácsszerű” hálózatok.  

  



 
 

 
 
 

3. Tézis - A disszertáció 4. FEJEZETE 

Publikációk: (Kádár 2013b; Kádár 2014a)   

Összehasonlítottam Bécs, Prága és Budapest turisztikai térhálózatát, a gyalogos turisztikai 

térhálózat gráf-modelljei segítségével, melyeket a geo-referált fényképek térbeli kvantifikációjából nyert 

adatok alapján építettem. Bécs esetében „rácsszerű” gráf szerkezetet találtam, ahol a legtöbb 

nevezetességet a turisták és helyiek egyaránt fényképezték, Prágát a „fa” gráf szerkezet jellemzi, ahol az 

összes nevezetességet inkább a turisták, és kevésbé a helyiek fényképezték. Budapest esetében egy 

hibrid struktúrát láthatunk, Budán a turista fényképek fölényével a „fa” gráf szerkezet jellemző, míg 

Pesten a helyi-turista térhasználat aránya kiegyensúlyozottabb, a gyalogos térhálózat rendszere inkább 

„rácsszerű” gráfra hasonlít.  

3.1 Bécs, Prága és Budapest esetén városonként több mint 100000 geo-referált Flickr.com 

fénykép adatait vizsgáltam. Csak a 2011-es teljes év adatait használva összehasonlítottam a turista és 

helyi felhasználók valamint fényképeik számát, és az ebből kapott q=Ut/Ul hányadost. Bécs és 

Budapest esetében a turisták 20%-kal, (q=1.2) míg Prága esetében 100%-kal (q=2) voltak többen a 

helyieknél. Az Ut/Ul hányados Bécsben a turisztikai szempontból érdekes helyek felénél, Budapesten a 

harmadánál, míg Prágában egynél sem, volt kisebb, mint 1.  

3.2 2011-ből származó adatokból megrajzoltam a gyalogos turisztikai térhasználati rendszer 

gráfjait Bécs, Prága és Budapest esetében, összehasonlíthatóvá tettem a 3 gráfot azzal, hogy 

mindhárom gráf esetében az első 40 leginkább fényképezett, gyalogos-barát úthálózattal összekötött 

nevezetességet vettem figyelembe. Az Agraph program segítségével kiszámítottam az integrációs 

értékeket, eredményül Prága esetében a legalacsonyabb, Bécs esetében a legmagasabb, Budapest 

esetében a kettő közötti i értékeket, kaptam. A gráf szerkezete Bécs esetében „rácsszerű”, az integrált 

központi magból kevés kinyúló ággal. Prága esetében a gráf néhány vonalszerű elemet (tengelyt) 

tartalmaz, ezek csak kevés csomópontban metszik egymást, és több fa struktúrájú alhálózatot 

alkotnak. Budapest hibrid szerkezete a budai oldalon inkább Prága ”fa” struktúrájára, míg Pesten 

inkább Bécs „rácsszerű” formájára hasonlít. 

3.3 Felrajzoltam Bécs, Prága és Budapest 1989-es gyalogos turisztikai térhálózatát még a régió 

politikai és szociális-gazdasági változásait megelőző időkből, visszabontva a 2011-es év gráfjait, vagyis 

kihagyva belőlük az 1989 óta gyalogosbarát használatra kialakított köztereket (éleket), és minden 

akkoriban még nem említett vagy még ki sem fejlesztett mai látványosságot (csomópontot). 

Megállapítottam, hogy Budapest turisztikai térhálózata fejlődött a legtöbbet az elmúlt időszakban, 

kialakítva egy „rácsszerű” gráf szerkezetet a korábbi alulfejlett „fa-szerű” gráf struktúrából Pest 

központi részén, azonban fejlesztés nélkül hagyva Buda „fa-szerű” gráf szerkezetét.  

 



 
 

 
 
 

 

4. Tézis - A disszertáció 5. FEJEZETE  

Publikáció: (Kádár 2013b)  

Kiértékeltem a turisztikai térhálózat integrációs szintjének hatásait a helyiek térhasználatára és a 

turisták élményeire, demonstráltam a prágai rendszer alacsony integráltságával kapcsolatos negatív 

hatásokat, és kimutattam, hogy mennyire nem lehet hasonló negatív hatásokat találni a jóval 

integráltabb bécsi turisztikai rendszerben. Azt is bemutattam, hogy a Budapesten 2000 után végbement, 

köztereket megújító intenzív városfejlesztési program mennyire pozitívan hatott mind a turisztikai 

rendszer integráltságára, mind pedig a turisták és helyiek élményeire. 

4.1 Bebizonyítottam, hogy a Prága központjában kimutatott társadalmi-gazdasági feszültségek 

(Cooper & Morpeth, 1998; Deichmann, 2002; Hoffman & Musil, 1999; Simpson, 1999) összefüggésben 

állnak a turisztikai térrendszer fa struktúrájával. A különleges történelmi morfológia és a gyors 

átmenet a piacgazdaságra párhuzamosan a reprivatizációval egy olyan turisztikai térrendszerhez 

vezetett, ahol a legtöbb látogató néhány jól bejáratott nyomvonalat követ, komoly torlódásokat 

okozva és tömegükkel kiszorítva onnan a helyiek működési lehetőségeit. A helyi szolgáltatások a 

turisztikai jelentőségű történelmi városközpont köré koncentrálódnak, a helyiek és a turisták között 

szegregációt eredményeznek és a látogatók hiteles és eredeti városi élményeit is lecsökkentik.  

4.2 Bécs integrált rácsszerű gráf szerkezetű turisztikai térrendszerében a Prága esetében leírt 

problémák egyikével sem találkozunk. Bécs ideális rendszerét annak tulajdonítom, hogy a 

városfejlesztés sokkal racionálisabban tervezett (a római városszerkezettől a barokk, majd historizáló 

beavatkozásokon keresztül a mai Múzeumi negyedig és a Duna csatorna fejlesztéséig) és hogy a 

városfejlesztésbe be van ágyazva a gondosan tervezett és felügyelt turizmus menedzsment. Minden 

városi terület (kivéve egyes műemlékeket) egészséges egyensúlyt mutatott a helyiek és turisták között, 

a turisztikai térhálózat ideálisan szétterítette a látogatókat a belvárosban, és a kifejlesztett 

nevezetességek sokrétű élményt nyújtanak. Napjainkban Bécs a turizmusnak jóval több előnyét, mint 

terhét mutatja, ennek eredményeként a világ egyik legélhetőbb városa. 

4.3 Bemutattam, hogy Pest turisztikai térrendszerének fejlesztése hogyan járult hozzá a turisták és 

helyiek térhasználatának pozitív fejlődéséhez, és hogyan kapcsolták össze egy tervezett folyamatban a 

korábbi kisebb beavatkozásokat összefüggő hálózattá 2010-től kezdve a Budapest Szíve program 

keretén belül. Azt is megmutattam, hogy a koherens összefüggés nélkül fejlesztett turisztikai 

térrendszer különálló részei mennyire nem tudnak kívánatos turisztikai élményt kínálni (Budai Vár, 

Milleniumi Városközpont) vagy éppen konfliktusokat okoznak a turisták és a helyiek között (Belső-

Erzsébetváros) 

  



 
 

 
 
 

5. Tézis - A disszertáció 6. FEJEZETE  

Publikáció: (Kádár 2014b) 

Megmutattam, hogy a turisztikai térhálózat gráfokon alapuló és a turista-fényképek 

kvantifikációjára épülő modellje mennyire használható eszköz a várostervezésben és az építészetben, 

még a turisztikai jelentőségű történeti város kifejlett morfológiája esetén is. Bemutattam, hogy a 

várostervezés hogyan tudja a turisztikai térhálózatot egy integráltabb rendszerré fejleszteni, a városi 

köztértervezés és a közterek megújítása hogyan hoz létre új kapcsolatokat (élek) és újabb érdekes 

helyeket (csomópontok) a rendszerben, és az építészetet hogyan lehet arra használni, hogy a meglévő 

épületeket turisztikai fogyasztásra alkalmassá alakítsa át, ezzel további csomópontokat létrehozva a 

rendszerben.  

5.1 Bécs, Prága és Budapest turisztikai térhálózatait érintő tervezési folyamatok elmúlt 25 évének 

elemzésével bebizonyítottam, hogy egyedül a konzisztens városfejlesztéssel érhető el jól integrált 

gyalogos hálózat, amely jobb turisztikai élményeket és kevesebb konfliktust eredményez a helyiek és 

turisták között. Bécsben a legtöbb turisztikai fejlesztés mindig komplex tervezési folyamatokhoz volt 

kötve, míg Prága nem volt képes a tértervezés eszközeit használni a turisztikai hálózat fejlesztésére az 

átmeneti időszakban. Budapesten fontos, konzisztens tervezésre alapozott programokat tudtam 

azonosítani, de olyan helyzeteket is, ahol a tervezést nem megfelelően alkalmazták. Ezekből az 

esetekből arra a következtetésre jutottam, hogy a gyalogos turisztikai térhálózat kifejlesztése a 

várostervezés feladata, és azonosítottam a kiegyensúlyozott fejlődés kivitelezésének alapvető elveit.  

5.2 Bemutattam, hogy a különböző léptékű turisztikai térhálózatok hogyan használhatóak a 

kiegyensúlyozott turisztikai hálózatok elérésére a városi léptékűtől a kerületi és szomszédsági léptékű 

rendszerig és a kisebb vagy nagyobb léptékű turisztikához kapcsolódó térbeli hálózatok is ésszerűek, 

de ebben a disszertációban ezeket nem tárgyalom. Kimutattam, hogy az integrált turisztikai 

térhálózatok használata hasznos eszköz a különböző léptékű várostervezési folyamatokban.  

5.3 Bemutattam, hogy a köztértervezés eszközei hogyan használhatóak a turisztikai térhálózat 

csomópontokkal és élekkel való gazdagítására. A felújított közterek önmagukban is attrakcióvá 

válhatnak, ha a tervezés mind vizuális, mind funkcionális szempontból vonzó helyet hoz létre.  A 

közterek megújítása az egyetlen hatékony eszköz új kapcsolatok (élek) létrehozására a kifejlett 

morfológiájú történelmi városok térszerkezetében. 

5.4 Az építészeti tervezés eszközeivel még a jelentősen védett morfológiájú és épületállományú 

történelmi városi viszonylatban is vannak lehetőségek újabb attrakciók kifejlesztésére (Kádár 2011a). 

Az új épületek, vagy új használati célra átformált régi épületek, vagy turisztikai fogyasztásra 

átértelmezett védett örökségi épületek új csomópontokká válhatnak a turisztikai térhálózatban, 

megfelelő színvonalú építészeti megoldások választása esetén.  



 
 

 
 
 

A tézisek felhasználása, korlátai, és a felmerülő további lehetséges kutatási irányok 

A Budapest turisztikai hálózatának erősségeivel és gyengeségeivel kapcsolatos 

megállapításaimmal a kezdettől fogva a tervező szakmát kívántam segíteni a város turisztikai 

kínálatának térileg megvalósítható megerősítésében, egy fenntartható turisztikai rendszert 

megcélozva, hasonlóan a bécsi rendszerhez, kevésbé a prágaihoz. Hiszem, hogy a turisták geo-referált 

fényképeinek térbeli kvantifikációs módszere hasznos eszköz, mely alkalmazható bármelyik (nyugati 

típusú) turizmussal rendelkező városra, és ténylegesen összehasonlíthatóvá teszi a turisztikai 

tevékenységeket a legtöbb ilyen város között. Hasonló összehasonlító eszköz eddig a városi turizmus 

kutatásában nem létezett, így a városi turizmust közterek léptékében összehasonlító térbeli modell 

ugyancsak hiányzott. Mint ahogy a geo-referált fényképezésen alapuló modell sem tudja az összes 

turisztikai tevékenységet mérni, a gyalogos turisztikai térhálózatot bemutató itt javasolt modell sem 

képes a turisztika minden aspektusának modellezésére. A turisták és helyiek városi élményei kevéssé 

mérhetőek, és a javasolt eszközöknek alkalmazásával a várostervezésben nem lehet automatikusan 

vonzó városi élményt kínáló élhető városokat teremteni. Mégis, módszereim helyénvaló információval 

szolgálhatnak más városok turisztikai hálózatairól, és a megfelelően összekapcsolt gyalogos turisztikai 

térhálózati rendszer elvének alkalmazásával a túlzsúfoltsághoz és a turisták és helyiek 

szegregációjához kapcsolódó problémákat el lehet kerülni. 

Ilyen indokok alapján javaslom a disszertáció elvi megállapításait alkalmazni a 

várostervezésben, ahogy magam is tervezem ezt saját szakmai munkám során (Kádár, 2014b). 

Szándékomban áll a disszertáció eredményeinek további fejlesztése, folytatva a városi turizmus 

tanulmányozását. A turizmushoz kapcsolódó adatok térbeli kvantifikációja valószínűleg újabb 

forrásokból táplálkozhat, mivel a Flickr.com egy tipikusan mai média, a jövője bizonytalan; ugyanakkor 

az adatok egyre szélesebb körben lesznek elérhetőek a jövőben, amint az emberek minden 

információt egyre több és több csatornán megosztanak egymással. A turisztikai térhálózat modellje 

további finomítást igényel majd a szállodák, a tömegközlekedés és egyéb turisztikai aktivitások 

rétegeinek a bevonásával. Hiszem, hogy felelős tervezés csak naprakész kutatásokkal megtámogatva 

létezik, így mindkét területnek továbbra is részese kívánok maradni, megpróbálván összekapcsolni a 

teoretikus és a gyakorlati világot.  
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