
 
Uniós Belső Politikák Főigazgatósága 

B. Tematikus Főosztály: Strukturális és Kohéziós Politikák 

REGIONÁLIS FEJLESZTÉS 

 
 
 
 
 

Az idegenforgalom hatása a part menti 
területekre: 

regionális fejlesztési vonatkozások 
 
 

TANULMÁNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP/B/REGI/IC/2006-166-Lot 01-C03-SC01 15/04/2008 
 
PE 397.260 HU 



A tanulmányt az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága rendelte meg. 
 
A dokumentumot az alábbi nyelv(ek)en teszik közzé: 

Eredeti: EN 
Fordítások: DE, FR, PT 

Az összefoglalót a következő nyelveken teszik közzé: 
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV 
 

Szerző(k): CSIL Ipari tanulmányi központ  
 a Touring Servizi együttműködésével* 

Felelős tisztviselő: Ms Ivana Katsarova 
 Policy Department B: Structural and Cohesion Policies 
 European Parliament 
 B-1047 Brussels 
 E-mail: ipoldepb@europarl.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kézirat 2008 márciusában készült. 

A tanulmány elérhető az Interneten az alábbi címen: 
www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=EN 
 
Brüsszel, Európai Parlament, 2008. 

A tanulmányban szereplő vélemények a szerző álláspontját tükrözik, amely nem feltétlenül azonos az Európai 
Parlament hivatalos álláspontjával. 

A nem kereskedelmi célú másolás és fordítás megengedett, ha a forrást megjelölik, valamint a kiadót előzetesen 
tájékoztatják, és egy példányt részére megküldenek. 

 

*CSIL: Silvia Vignetti (koordinátor), Federica Givone, Davide Sartori, Alessandro Valenza. Touring Servizi: Matteo Montebelli, Angela 
Amodio. Az esettanulmány szerzői:: Tomasz Geodecki - Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics 
(Pomorskie); Stratis Koutsoukos and Catherine Brooks - ERBEDU, Leeds Business School, Leeds Metropolitan University (Yorkshire 
and Humber); Nicolas Gillio, független szakértő (Guadeloupe); Professor Mario Vale - University of Lisbon (Algarve); Alessandro 
Valenza (Marche). 
 



Uniós Belső Politikák Főigazgatósága 

B. Tematikus Főosztály: Strukturális és Kohéziós Politikák 

REGIONÁLIS FEJLESZTÉS 

 
Az idegenforgalom hatása a part menti területekre: 

regionális fejlesztési vonatkozások 

 
TANULMÁNY 

 
 

Tartalom: 

E tanulmány a strukturális alapok part menti régiók turisztikai fejlesztéseinek támogatásában 
játszott szerepével foglalkozik. Az európai szintű finanszírozás szempontjából a strukturális 
alapok általában véve, és a Regionális Fejlesztési Alap különösen fontos forrást jelentenek az 
idegenforgalommal foglalkozó kkv-k és az idegenforgalomhoz kapcsolódó tevékenységek 
számára. Bár az idegenforgalom nem kiemelt fontosságú terület, és mennyiségi szempontból 
is csak a strukturális alapok igen kis hányadát fordítják e célra, minőségi szempontból a 
regionális fejlődésre gyakorolt hatás nem elhanyagolható, kiváltképp az idegenforgalomtól 
jelentős mértékben függő part menti régiókban. 
 
A tanulmány szerint az intézményfejlesztés terén kiemelkedő hatás tapasztalható, különösen 
az új tagállamokban, például a részvételi gyakorlatoknak a turisztikai fejlesztések 
megtervezése során való terjesztése terén. Ugyancsak fontos eredmény, hogy egyre többen 
észlelik a part menti területeket érintő szakpolitikák integrációjának szükségességét. Ez 
elsősorban az idegenforgalmi projektek környezeti fenntarthatósága szempontjából jelentős. 
Az összes politikai döntéshozó tudatában van annak, hogy egy olyan gyorsan fejlődő ágazat, 
mint a part menti régiókra irányuló idegenforgalom (és különösen a tömegturizmus) esetében 
a jövő legnagyobb kihívását a fenntarthatóság jelenti.  
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Összefoglaló  
 
Háttér 
A turisták számát és a bevételeket tekintve az idegenforgalmon belül a tengerparti turizmus 
messze a legjelentősebb. Az idegenforgalmi célpontok közül a turisták a parti területeket 
kedvelik a legjobban, és a Földközi-tenger térsége világviszonylatban az első számú célpont: a 
Turisztikai Világszervezet becslései szerint az idegenforgalomból származó bevételek 
egyharmada itt képződik. 
 
A jelentős hosszúságú tengerparttal bíró tagállamok gazdaságának nagy része erősen függ a 
tengerhez kapcsolódó tevékenységekből származó bevételektől, például az idegenforgalomtól, a 
halászattól, a fuvarozástól stb. A tenger ilyen különböző célú felhasználása azonban fokozott 
feszültséget teremt különösen az alábbiak tekintetében: 

• a területért folyó verseny miatt a különböző tevékenységek (halászat, szolgáltatások, 
mezőgazdaság) között konfliktus alakul ki ;  

• a tegerparti területeket jelentősen befolyásoló természetes ökoszisztémák különösen az 
éghajlatváltozás miatt pusztulnak;  

• jelentős a népesség és a foglalkoztatás idényjellegű ingadozása. 
 
A tengerparti idegenforgalom, és különösen a tömegturizmus növekedését a regionális fejlődést 
környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból érő kedvezőtlen hatások miatti 
aggodalom kíséri. A strukturális alapok a part menti turisztikai fejlesztések előkészítése és 
végrehajtása során erősíthetik a fenntartható fejlődés alapelveit.   
 
Célok 
E tanulmány célja, hogy átfogó minőségelemzést nyújtson a strukturális alapok kiadásainak a 
part menti régiók idegenforgalommal kapcsolatos projektjeire gyakorolt hatásáról, és ezáltal 
ajánlásokkal és szakpolitikai vonatkozású tanácsokkal szolgálhasson a döntéshozók számára. A 
megközelítés öt olyan főbb területre összpontosít, amelyeken a strukturális alapok alapvető 
fontossággal bírnak a regionális fejlesztési beavatkozások sikere szempontjából. E területek a 
következők:  

• partnerségek fejlesztése; 
• pénzügyi fellendítő hatás; 
• a helyi gazdaság élénkítése; 
• az idényjelleg csökkentése; 
• a környezeti fenntarthatóság előmozdítása.  
 

A tanulmány kétszintű módszertani megközelítést alkalmaz: 
• a tengerparti idegenforgalmi ágazat és a finanszírozási lehetőségek általános áttekintése 

az idegenforgalomról, a part menti régiókról és a strukturális alapokról szóló számos 
műben rendelkezésre álló, közvetett adatok elemzésével; 

• terepmunkából és esettanulmányokból származó elsődleges adatok elemzése. Hat part 
menti régió került kiválasztásra az alábbi kötelező feltételek szerint:  
− a hat makroterület reprezentativitása; 
− legalább egy szigeti régió; 
− legalább egy határon átnyúló régió; 
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− a „konvergencia-”, valamint a „versenyképesség és foglalkoztatottság” térségek 
közötti megfelelő egyensúly. 

 
A strukturális alapok tengerparti turizmusra gyakorolt hatásának 
bizonyítékai  
 
Meghatározó finanszírozási forrás 
Az idegenforgalom elsősorban regionális és nemzeti hatáskörbe tartozik, és nincsenek 
kifejezetten a turizmusra irányuló európai szintű politikák vagy pénzügyi eszközök. Az 
turisztikai fejlesztések azonban a szélesebb európai szakpolitikák részét képezik, és jelentős 
hatást gyakorolnak az ágazatra. 
 
Az idegenforgalom pénzügyi támogatásának jelentős része a strukturális alapokból és a 
Kohéziós Alapból származik. A legutóbbi programozási időszakban számos idegenforgalmi 
fejlesztés részesült támogatásban ezekből az alapokból. A támogatás mértéke az ágazat több 
területet érintő jellege miatt változik. Európában a legfontosabb tengerparti idegenforgalmi 
célpontok a regionális operatív programokból és a nemzeti ágazati operatív programokból 
kaptak támogatást. Az intézkedések kiterjedtek a kisebb turisztikai infrastruktúrákra, az 
idegenforgalommal foglalkozó kis- és középvállalkozások támogatási rendszerére, a partok 
megújítására, a városrehabilitációra, valamint a kulturális és művészeti örökség támogatására. 
 
Az intézményfejlesztés szempontjából jelentős hatás  
A strukturális alapok regionális fejlesztésre gyakorolt össszhatása változó. Minőségi 
szempontból e hatás pozitív, különösen az intézményfejlesztés és a tervezési kapacitás növelése 
tekintetében. Különösen igaz ez az új tagállamok esetében, ahol kevésbé volt jellemző a 
részvételi és az alulról építkező állami tervezés. Mennyiség tekintetben már kevésbé egyértelmű 
a strukturális alapok tengerparti idegenforgalomra gyakorolt hatása. Ennek főbb okai a 
következők: 

• az idegenforgalom nem tartozik a strukturális alapok prioritásai közé, ezért a pénzügyi 
forrásoknak csupán kis hányadát fordították erre az ágazatra;   

• a regionális fejlesztés politikai prioritásai csak nagyon kivételes esetekben 
összpontosítanak kizárólag a tengerparti turizmusra; általában inkább a teljes régió 
idegenforgalmával foglalkoznak; 

• az idegenforgalom önmagában csak nagyon ritkán jelent prioritást, mivel általában a 
hanyatló régiók versenyképessége javításának és termelő tevékenysége 
diverzifikációjának stb. szélesebb stratégiájához csatlakozik. 

 
Az fejlesztés típusai tekintetében még mindig a szálláskínálat bővítését és a terület 
megközelíthetőségének javítását célzó fizikai és infrastrukturális befektetések dominálnak, míg 
a nem fizikai fejlesztések, például szolgáltatások, területi marketing, vagy a turisztikai kínálat 
diverzifikációja háttérbe szorulnak. Úgy tűnik azonban, hogy az idegenforgalomra vonatkozó 
regionális politikák az új programozási időszakban a jobb minőségű és integráltabb 
megközelítés irányába tolódtak el, amely célja a partokra nehezedő nyomás csökkentése és 
szélesebb körű tevékenységek és szórakoztatás biztosítása.   
 
Bár nem kifejezetten az idegenforgalmat célozzák, fejlődését közvetetten, de határozottan 
segíthetik a megközelíthetőséggel és környezetvédelemmel kapcsolatos politikák.  
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A többszintű irányítási kereten belüli partnerségek elősegítése 
Az idegenforgalmi ágazat irányítási keretére jellemző, hogy többszintű és több ágazatra is 
kiterjed. A tervezés integrált megközelítésének hiányában előfordulhat, hogy egymásnak 
ellentmondó intézkedések születnek. Hangsúlyozottan igaz ez a környezetvédelem esetében: 
egy adott régió természeti kincseit néha még mindig a terület kereskedelmi kiaknázására 
irányuló politika kerékkötőjeként értékelik, nem pedig megőrzendő értékként, amely alapvető 
fontosságú a hely vonzerejének megtartása szempontjából. 
 
Az esettanulmányok rávilágítottak arra, hogy a strukturális alapok hatása nagyon kedvező és 
jelentős a regionális fejlesztési politikák kidolgozására létrejövő partnerségek alapelveinek 
kialakításakor, bár az alulról felfelé irányuló megközelítés és a partnerségi elv az új tagállamok 
esetében kevésbé integrált, mint a régieknél.  
 
A szereplők részvétele jobban érzékelhető a tervezéssel kapcsolatos tevékenységek és kevésbé a 
végrehajtási és megvalósítási mechanizmusok szintjén. Emiatt hangsúlyosabbá válik a rövid 
távú tervezés, ami akadályozza a párbeszédet és a politikai célkitűzések világos közlését, pedig 
a siker érdekében elengedhetetlen a szereplők proaktívabb és érzékelhetőbb jelenléte az összes 
politikai szakaszban.  
 
A szereplők jellege alapján a tengerparti idegenforgalmi partnerségekben a part menti területek 
helyi hatóságai játsszák a legaktívabb szerepet. A partnerségekben általában a regionális és 
helyi hatóságok, a magánszféra és a környezetvédő egyesületek vesznek részt. A tengerparti 
idegenforgalom innovatívabb megközelítése érdekében szükség lenne a környezetvédelmi 
szervezetek, a tengerhez kötődő termelő ágazatok képviselői, szakértők, a kulturális ágazatok 
szereplői és a tengeri tevékenységekben érdekelt tudományos társadalom részvételére. 
 
Még mindig alacsony a magántőkére gyakorolt ösztönző hatás 
A 2. célkitűzés alá tartozó régiók esetében a teljes projektköltségek legnagyobb részét általában 
a nemzeti hozzájárulásokból fedezik; másrészről az 1. célkitűzés alá tartozó régiók esetében az 
uniós alapok jelentenek fontos hozzájárulást az idegenforgalmi projektek társfinanszírozásához. 
Az uniós társfinanszírozás csupán az általában a közlekedési és környezetvédelmi fejlesztések, 
vagy a művészeti és kulturális örökség visszaállítására és értékének megőrzésére irányuló 
intézkedések közé tartozó, infrastruktúrához kapcsolódó projektek esetében képviseli a 
legnagyobb arányt.   
 
A magánszektor részvétele továbbra is elhanyagolható: idegenforgalmi projektek számára a 
legtöbb helyen meglehetősen nehéz a magánszektor finanszírozását megnyerni. 
  
A magánszektor az állami finanszírozást elsősorban a magánbefektetések számára szükséges 
támogatások formájában veszi igénybe. Más érdekeltek esetében egy adott cél előmozdítása 
jelenti az összes hozzájárulást a fejlesztés megtervezésekor, bár a régió vonzerejének javítása 
érdekében tett közös erőfeszítésekből kevésbé széttagolt fejlesztési keretet lehetne létrehozni. 
 
Az esettanulmányok tanulsága szerint a vállalkozásoknak nyújtott közvetlen támogatások 
esetében a befektetési projektek társfinanszírozására irányuló kiválasztási eljárás néha a 
gyártóipar javára elfogult a szolgáltatóiparral szemben. Mi több, az új tagállamokban – részben 
az idegenforgalmi vállalkozások közötti gyenge kapcsolatok miatt – a magánvállalatok 
részvétele elenyésző volt. 
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A megfelelő stratégiai megközelítés az lenne, ha a vállalkozókat és a magánszférát arra 
ösztönöznék, hogy az állami támogatások egyszerű haszonélvezőiből ők maguk is befektetőkké 
váljanak. A köz- és magánszféra partnerségek legnagyobb kihívása, hogy a magánbefektetők 
számára hatékony és fenntartható ösztönzőket biztosítsanak. 
 
 
A helyi gazdaság fellendítése 
Még túl korai lenne a strukturális alapok part menti régiók 2000 és 2006 közötti időszakban 
bekövetkezett növekedésére gyakorolt hatását elemezni. Általában véve a növekedésre 
gyakorolt hatás a vizsgált régió adottságaitól függ. Ahol a tengerparti és regionális 
idegenforgalom egybeesik, a strukturális alapok gazdasági hatása erős. Amint az már ismert, az 
átlagjövedelem növekedése a tengerparti idegenforgalmi kereslet élénkülésének egyik 
legfontosabb mozgatórugója, és ezért a strukturális alapok kedvező hatása közvetetten, a 
keresleti és nem a kínálati oldal felől tud kedvező hatást gyakorolni a tengerparti 
idegenforgalomra. A megfelelő tervezés és irányítás ugyancsak befolyásolja a strukturális 
alapok növekedésre gyakorolt hatását: minél jobban illeszkednek a strukturális alapok 
mechanizmusai a régió közigazgatási kapacitásaihoz, annál erősebb a regionális növekedésre 
gyakorolt hatás.  
 
Az esettanulmányok rámutatnak arra, hogy a tengerparti idegenforgalommal kapcsolatos 
fejlesztések az ágazatban létrehozott munkahelyek szempontjából kedvezően befolyásolják a 
foglalkoztatás dinamikáját. Azokban a térségekben, ahol a hátország mezőgazdasági és ipari 
visszaesése tapasztalható, a hanyatló ágazatokból a munkaerő a tengerparti idegenforgalomba 
áramlik. Fontos kérdés azonban a part menti régiók idegenforgalma miatt kialakuló 
munkahelyek jellege. Az idegenforgalom fejlődését az idényjellegű részmunkaidős 
foglalkoztatás magas aránya és a minden tekintetben rugalmas munkakörülmények kísérik. Az 
idegenforgalom kínálta munkákat (pincér, szakács, pultos, animátor, sportoktató stb.) általában 
a fiatalok és a kevésbé képzettek végzik. Ennek ismeretében a strukturális alapokat az 
idegenforgalmi ágazatbeli munkahelyek minőségének javítására is fordítják, mivel a helyi 
döntéshozókat aggodalommal töltik el a foglalkoztatás minőségével kapcsolatos kérdések.  
 
Diverzifikáció az idényjelleg csökkentése érdekében 
A part menti politikák legnagyobb kihívását az idegenforgalom alternatív formáinak 
előmozdítása és a turisztikai kínálat diverzifikációja jelenti. A diverzifikáció vonzóbbá teheti a 
part menti célpontokat, és lehetőséget biztosít számukra, hogy túllépjenek a „nap, tenger, 
homok” hagyományos hármasán. A turizmus más formái révén meghosszabbítható az idény, 
ami számtalan előnnyel jár, többek között: 

• új bevételi források, amelyek biztosítják a növekedést és a foglalkoztatottságot; 
• az év csupán néhány hónapjára korlátozódó turizmus okozta környezeti, gazdasági és 

társadalmi hatások és nyomás csökkentése; 
• a terület örökségének megőrzését és fejlesztését elősegítő, új tevékenységek létrehozása. 

 
A strukturális alapokkal kapcsolatos tapasztalatok nyomán néhány igen ígéretes megoldás 
született: 

• egy innovatív stratégia az integrált turisztikai kínálatot mozdítaná elő, amely kapcsolatot 
teremt a part, a hátország és más területek között; 

• a történelmi örökség és a kulturális turizmus elősegítheti az eredetileg ipari feladatokat 
ellátó part menti városok turisztikai kínálatának diverzifikációját, és újraformálhatja a 
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terület megkülönböztető jegyeit és egyedülállóságát, ami révén a tengerparti 
üdülőhelyekből történelemmel bíró parti városok fejlődhetnek; 

• az idegenforgalom alternatív formáinak előmozdítása (pl. „üzleti turizmus”, amelyet a 
fogyasztók más rétegeit megcélzó vásárok és konferenciák jellemeznek);  

• a hagyományosan a „nap, tenger, homok” hármasára épült üzleti koncepcióval 
jellemezhető régiókban a turisztikai termék finomítására törekedtek, azaz a kínálatot 
hozzáadott értéket képviselő szabadidős tevékenységekkel, például sportolási 
lehetőségekkel, az egészséges életmódot érintő tanácsadással, gyógyfürdőkkel, golffal, 
vitorlázással, időseknek szóló idegenforgalmi programokkal, vidámparkokkal, 
konferenciákkal stb. egészítették ki.  

Fontos politikai prioritás a fenntartható fejlődés 
A strukturális alapok kedvezően befolyásolták a környezeti tudatosságot, és a fenntartható 
fejlődés célkitűzéseinek térnyerését a regionális tervezésben, ezáltal a fenntartható fejlődés 
mindenen túlmutató, általános prioritássá vált. 
 
A természeti kincseik miatt kedvelt célpontokat, a szigeteket és a part menti területeket érintik 
legjobban az idegenforgalmat és a tevékenységeket is formáló, éghajlat miatti változások.  
 
A probléma megoldása érdekében a Turisztikai Világszervezet olyan kiegyensúlyozott 
megközelítést javasol, amelynek alapját a mérséklés (azaz az éghajlatváltozást kiváltó tényezők 
csökkentése, és ezáltal a változás hatásainak enyhítése) és az alkalmazkodás elve (azaz az 
éghajlatváltozás következményeivel való szembenézéshez szükséges intézkedések megtétele) 
nyújtja. 



B. Tematikus Főosztály: Strukturális és Kohéziós Politikák 
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Összegzés 
 
A rendelkezésre álló irodalom és esettanulmányok elemzése a következőkre világított rá: 

• a legutóbbi programozási időszakban a tengerparti idegenforgalom a regionális 
operatív programok keretében jelentős támogatást kapott az Európai Regionális 
Fejlesztési Alaptól; 

• a tengerparti idegenforgalom előtt álló kihívások: az idényjelleg csökkentése, a 
fenntartható fejlődés és a termékek diverzifikációja;  

• a strukturális alapok tengerparti idegenforgalomra gyakorolt hatása legjobban az 
intézményi kapacitásbővítésben érezhető; 

• a partnerségi elv mind a programozás, mind a projekttervezés szerves részét képezi a 
régi tagállamokban, de az új tagállamokban még nem általános az érintettek széles 
körű bevonása;    

• a kohéziós politika keretében végrehajtott fejlesztések nyomán felmerült a 
tengerparti gazdálkodás és tervezés integrált megközelítése iránti igény, különös 
tekintettel a környezetvédelemre (a partvonal eróziója és a biológiai sokféleség);  

• a nemzeti és regionális állami finanszírozás jelenti a strukturális alapok által 
társfinanszírozott fejlesztésekhez való legjelentősebb hozzájárulást, mivel a legtöbb 
régióban (és különösen a vidéki területeken) nehéz magánbefektetőket találni;  

• a strukturális alapok helyi gazdaság fellendítésére gyakorolt hatása legjobban a kis 
szigetek és a legkülső régiók esetében érzékelhető; 

• a kínált szolgáltatások differenciálása vált az idegenforgalom idényjellege 
csökkentését célzó legfőbb stratégiává; 

• a természeti kincseket immár nem korlátnak, hanem a turisztikai kínálathoz 
hozzáadott értéknek tekintik. 



Az idegenforgalom hatása a part menti területekre: regionális fejlesztési vonatkozások 
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Ajánlások 
 
Európai Bizottság 
Az új programozási időszakban az uniós politikáknak a következőkre kellene irányulniuk: 

• szélesebb – különösen a tengerészeti politikát, a tengerparti zónák integrált kezelésére 
irányuló stratégiát, a transzeurópai közlekedési hálózatokat és a Natura 2000 
környezetpolitikát is felölelő – kereteken belül a strukturális alapokból 
társfinanszírozott, a tengerparti idegenforgalomhoz kapcsolódó fejlesztések integrációja; 

• a parti területeket célzó, de különböző politikai területekhez tartozó fejlesztések átfogó 
irányítása integrált megközelítésének kidolgozása; 

• az értékelés és nyomon követés ösztönzése annak ellenőrzése érdekében, hogy a 
tengerparti idegenforgalmi fejlesztésekben alkalmazzák-e a fenntartható fejlődés elvét.  

 
Tagállamok és part menti régiók 
A nemzeti és regionális döntéshozók feladatai: 

• elő kell segíteni a „helyteremtő” tevékenységekhez kapcsolódó, fizikai infrastrukturális 
befektetések irányából történő elmozdulást a termékek és szolgáltatások 
diverzifikációját segítő, „helyformáló” tevékenységek felé. Ez a következők révén 
valósítható meg: 
-  hagyományos „nap, tenger, homok” hármasra épülő termékek kiegészítése a 

tengerhez kapcsolódó szabadidős tevékenységekkel (pl. horgászás, búvárkodás); 
- a hátország regionális örökségének felfedezését ösztönző tematikus (pl. 

gasztronómiai) útvonalak és ösvények létrehozása; 
- a hagyományosan ipari városok és települések idegenforgalmi célponttá formálása 

építészeti és kulturális jellegzetességeik hangsúlyozása révén;  
- az üzleti úton lévők megnyerése a szolgáltatások és szállások specializációjával; 

• a projektek láthatóságának, arculatának és teljesítményének javítása annak érdekében, 
hogy a magánszektor az állami támogatások haszonélvezőjéből hosszú távú befektetővé 
váljon (köz- és magánszféra partnerségek);  

• a döntéshozóknak az idegenforgalmi piacon globális szemléletet kell alkalmazniuk, 
hogy felvehessék az egyre szorosabb versenyt az olcsó, Európán kívüli célpontokkal;   

• a turisztikai infrastruktúra- és létesítményfejlesztés és a környezetvédelmi intézkedések 
integrációja; 

• képzések szervezése annak érdekében, hogy szakképzett munkaerő adja meg a választ az 
idegenforgalmi ágazat növekvő változatosságából és összetettségéből fakadó kérdésekre. 
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