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Előadás témakörei 

 Kooperatív feladatok a desztinációban 

 

 

 



ELŐADÁS ANYAGA 

 A desztináció elnevezésű vállalat legutóbb megismert sajátosságaiból és a 
turisztikai termék jellegzetességeiből következően számos funkciót 
kooperatív módon - például egy turisztikai szervezet formájában -  kell 
ellátni. Ezek a funkciók: 

 Freyer szerint: 

 A település képének (attraktivitásának) javítása, pl. a települési 
infrastruktúrával kapcsolatos helyi intézkedésekben való részvétel, az 
építési és ingatlanhasznosítási tervek elkészítésében való részvétel, a 
természeti erőforrások védelmében való részvétel, stb. 

 Tanácsadás a helyi vállalkozások és a lakosság számára a turizmus helyi 
támogatottságának és feltétel-javításának érdekében 

 Információ szolgáltatás, szobainformáció, a szobaminősítések 
egységesítése, városnéző túrák, rendezvények, stb. 

 Vendégek akvirálás megfelelő marketing-tevékenység révén , amely a 
piackutatástól a desztináció kifelé való egységes megjelenítésén át az 
eladásösztönzésig, hirdetésig a marketingkomm. teljes területét felöleli 

 

 

 



ELŐADÁS ANYAGA 

 Kaspar szerint: 

 

 Általános települési- és regionális turizmuspolitikai feladatok: 

 Üdülőhelyi, illetve turisztikai politika kidolgozása és megvalósítása 

 Piac- és turizmus orientált  egyesületi politika 

 Az általános turisztikai érdekek védelme 

 A kulturális, népi hagyományokat érintő, társadalmi és sportélet támogatása 

 

 Irányítási feladatok: 

 Információs iroda fenntartása 

 A turizmussal kapcsolatos panaszok, javító szándékú javaslatok, ötletek 

kezelése 



ELŐADÁS ANYAGA 

 A turisztikai kínálat alakítása és működtetése: 

 Tevékeny részvétel a kaínálat alakításában és koordinálásában 

 Üdülőhelyi és tuirsztikai létesítményekben üzemeltetése és a bennük való 

részvétel 

 

 PR, markkomm: 

 Hatóságokkal, szálláshelyekkel, vendéglátó helyekkel, közlekedési 

vállalatokkal, utazási szervezetekkel, egyesületekkel, sajtóval, rádióval, 

szervezetekkel való kapcsolatok ápolása 

 Marketingkommunikációs feladatok ellátása 

 

 



ELŐADÁS ANYAGA 

 Heath és Wall szerint: 

 

 Koordinált turizmusstratégia kidolgozása a térség számára a helyi 

hatóságokkal és a térség más érdekköreivel való együttműködésben 

 A térség érdekeinek képviselete nemzeti szinten és a szakma érdekeinek 

védelme a térségben 

 A turisztikai előnyök és létesítmények fejlesztése, melyek megfelelnek a 

folyamatosan változó piac elvárásainak 

 A térség marketingje, vendégfogadás és információ-szolgáltatás 

biztosítása, kiadványok, marketingkommunikációs anyagok elkészítése és 

terjesztése, PR 

 

 

 

 

 



1. ELŐADÁS ANYAGA 

 A turisztikai termék egyik legszembeötlőbb tulajdonsága, hogy  

szolgáltatás-csomagként jelenik meg 

 Szállítás, szállás, ellátás, szabadidős tevékenységek, stb közösen alkotják 

a terméket, amit a turista fogyaszt 

 Az egyes turisztikai szolgáltatók az atomjai annak a molekulának, amit a 

desztináció jelent 

 Az úti cél egy olyan sokszínű termékpalettával rendelkező vállalat, amely 

kollektív termelési folyamatban messzemenően koordinálatlanul és 

egymástól függetlenül állítja elő a kínálatot 

 Ennek megfelelően minden szerző másban látja a turisztikai szervezetek 

feladatait 

 Ahhoz tehát, hogy meghatározhassuk a turisztikai szervezetek legfontosabb 

funkcióit, a turisztikai termék/kínálat sajátosságaiból kell kiindulnunk 



1. ELŐADÁS ANYAGA 

 Ahhoz, hogy a termék a fogyasztó észlelésében egységként jelenhessen 
meg, szükség van némi koordinációra, más szóval - akár egy holding 
esetében - szükség van valamiféle átfogó stratégiára 

 A kooperatív turisztikai szervezet egyik legfontosabb feladata tehát, hogy 
kidolgozzon egy desztináció szintű stratégiát, valamint alkalmazza és 
megvalósítsa azt a a desztinációban mint nagyvállalatban 

 Az elkülönülő szolgáltatások ilyen rendszerében mindig akadnak olyan 
szolgáltatások, amelyek közösségi jellegűek, tulajdonképpen 
köztulajdonban vannak, s ezekből minden turista és minden szolgáltatás 
részesül (túraútvonalak, információs iroda, animáció, rendezvények, stb) 

 Ugyanígy feladata a kooperatív turizmusszervezetnek olyan 
részszolgáltatásokat nyújtani, amelyek hiányoznának a desztinációból, 
mivel privát alapon nem finanszírozza őket senki (információs iroda, 
rendezvények, bizonyos infrastrukturális létesítmények üzemeltetése, 
útvonalak karbantartása, stb.). Ezekből  a szolgáltatásokból minden vendég 
és minden szolgáltató profitál, nemcsak azok, akik másért fizetnek 

 

 



1. ELŐADÁS ANYAGA 

 A turizmus ezen felül számos külső tényezővel is kapcsolatban van: 

 Részben pozitív, részben negatív gazdasági, társadalmi, ökológiai hatással 
van a térség egészére nézve 

 A köz- és politikai szférának ezért alapvető érdeke, hogy befolyással legyen 
a turizmus működésére. 

 És fordítva: a turizmus is rá van utalva a politikai döntésekre, hiszen a 
térség maga, ahol működik, a maga társadalmi, gazdasági, ökológiai 
jegyeivel alapvető meghatározója a terméknek 

 Ezért a turizmus gazdaság számára hatalmas jelentősége van az 
érdekképviseleti funkciónak, a turisztikai szervezetnek tehát ennek is meg 
kell felelnie 

 A turisztikai termék - mint a szolgáltatás-termékek általában - absztrakt, 
magyarázatra szoruló termék, ám amazoknál jóval inkább kapcsolati 
termék: a desztináció a megvásárolt előnyök jó részét a vendéglátókkal, a 
helyi lakossággal kapcsolatba lépve nyújtja a vendég számára, ezért az 
utazás eredményessége nehezen garantálható 

 Ezt a kiszámíthatatlanságot hivatott csökkenteni a márka, amennyiben 
feladata az, hogy minőségi garanciaként funkcionáljon 

 A kooperatív marketingnek tehát nem elegendő egyszerűen kommunikálni, 
hanem márkát kell fejlesztenie 

 

 



AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK 

ÖSSZEFOGLALÁSA 

 A kooperatív turizmusszervezetek 4 alapfunkciója tehát: 

 

 

 Stratégiai funkció 

 Kínálati funkció 

 Érdekképviseleti funkció 

 Marketingfunkció 

 



 Az egyes funkciókhoz köthető konkrét feladatok: 

 I. Tervezés 

 Fejlesztési stratégia kidolgozása 

 Desztinációs stratégia (verseny- és vállalati straégia) kidolgozása 

 II. Kínálatszervezés 

 Információs központ fenntartása (IT-renszer, adatbázis), információs iroda 

 Piacképes termékek fejlesztése 

 Vendéggondozási és animációs szolgáltatások biztosítása 

 Minőségfejlesztési és biztosítási rendszer működtetése a szolgáltatási láncolatban 

 Képzés 

 Panaszkezelés 

 Nagy rendezvények szervezése és lebonyolítása 

 

AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK 

ÖSSZEFOGLALÁSA 



 III. Marketing 

 Marketingstratégia kidolgozása 

 Piackutatás, ill. a piackutatás eredményeinek kiértékelése 

 Márkamanagement 

 Marketingkommunikáció 

 Árstratégia kidolgozása 

 Aktív részvétel az értékesítésben (incoming) 

 IV. Érdekképviselet 

 A szakma és a lakosság informálása 

 A turizmus-tudatosság fejlesztése 

 Konkrét projektekben politikai érdekképviselet, de semmilyen politikai 
jellegű tevékenység a keretfeltételeket illetően 

AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK 

ÖSSZEFOGLALÁSA 



Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések 

Vizsgakérdések: 

 1./ Milyen alapvető funkciói vannak a kooperatív turisztikai szervezetnek? 

 2./ Hogyan függenek össze a turisztikai szervezet funkciói a desztináció 

mint termék sajátosságaival? 

 3./ Mik a kooperatív turisztikai szervezet egyes funkcióihoz tartozó fő 

feladatok? 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: 

 

Az előadás anyagát készítette: 

Semsei Sándor 

 

A turisztikai szervezet fogalma  

 


