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Előadás témakörei 

 A turisztikai szervezet managementjének legfontosabb 

feladatai 

 

 



ELŐADÁS ANYAGA 

 A vállalatok stakeholder-modellje 

 A stakeholder-koncepció a vállalatot mint különböző érdekcsoportok 
célközösségét definiálja: 

 Az állam, a beszállítók, a vevők, a részvényesek és a dolgozók mint 
érdekcsoportok működnek közre a vállalat sikerében 

 Minden egyes csoport teljesít valamit a vállalat számára, cserébe pedig 
„jutalmat” vár pénz, termék vagy immateriális javak formájában (pl. prestige, 
szociális kapcsolatok) 

 A vevők érdeke a jó ár/érték arány 

 A helyi lakosság munkalehetőséget, szociális juttatásokat, javuló 
életminőséget, stb vár 

 Az állam adóbevételekre számít 

 A beszállítók vonzó megrendeléseket és megfelelő fizetési morált várnak el 

 A dolgozók biztos, jól fizető munkahelyeket akarnak 

 A befektetők osztalékot szeretnének 

 A széles nyilvánosság minél kevesebb negatív külső hatást vár 

 

 

 

 



ELŐADÁS ANYAGA 

 Fenti érdekcsoportok között magától értetődően vannak érdekütközések 

 A hosszú távon sikeres managementnek ki kell elégítenie az összes 
érdekcsoportot ahhoz, hogy az továbbra is higgyen a vállalatban, és 
hajlandó legyen dolgozni benne és ezzel biztosítani a létét 

 Az érdekcsoportok összetartásának alapfeltétele az érdekek kiegyenlítése, 
ami a vállalati politika formájában történik meg 

 A vállalati politika teremti meg azt a normatív keretet, amelyben a 
management-filozófia (a vállalat társadalmi és gazdasági 
célmeghatározása), a stakeholderekkel szembeni magatartás és a 
vállalkozási célok mint hosszú távú minőségi célkitűzések kerülnek 
rögzítésre 

 Ez a normatív keret fogja meghatározni a vállalati tervezés és a dolgozók 
döntéseit és magatartását 

 Amennyiben a vállalati politika a vállalati koncepció formájában kifelé is 
láthatóvá válik, a vállalat viselkedése a nyilvánosság számára is átlátható 
lesz 

 

 

 



ELŐADÁS ANYAGA 

 Minden vállalat elsődleges célja kell legyen versenyképességének 

megőrzése 

 Alapvetően 5 alaphajtóerőt szokás megkülönböztetni a versenyben: 

 - Potenciális versenytársak, új piaci belépők (pl. tengeren túli desztinációk) 

 - Beszállítók/szoláltatók, partnerek (pl. gyengülő kooperációs készség, 

egyre egységesebb minőség) 

 - Mások magatartása (stratégiája) (pl. márka/image management, 

élménystratégia) 

 - Kereslet változása/vásárlói szokások megváltozása (pl. ár-és idő-

érzékenység, növekvő kulturális igények, az új felfedezésének vágya, 

növekvő minőség-tudatosság, multiopcionalitás) 

 - Helyettesítő termékek, szakmán kívüli konkurencia (elektronikai termékek, 

bővülő szabadidős kínálat helyben, más image-hordozó 

luxustermékek/status quo) 

 

 



1. ELŐADÁS ANYAGA 

 A versenyt meghatározó erők összjátékának eredményeként a desztinációk 
versenyképessége folyamatosan változik, méghozzá a vállalati életciklus-
görbéhez hasonlóan 

 A fogyasztói igények változása, új technikák, szakmán kívüli és belüli 
konkurensek megjelenése, a szakmán belüli változások, stb. ahhoz 
vezetnek, hogy a bevezetett termék a bevezetési és növekedési időszak 
után egyszer csak eléri a telítődési pontot, majd a degenerációs fázisba lép 

 Egy fürdő például, amennyiben nem fejlesztik, nem bővítik, néhány év 
leforgása alatt eléri a degenerációs fázist, mivel új, a fogyasztói igényekhez 
jobban alkalmazkodó versenytársak jelennek meg a piacon 

 A desztinációk, függetlenül attól, hogy többféle szolgáltatást nyújtanak, a 
szolgáltatások egyéni, mikro-életciklusa mellett, alá vannak vetve egyfajta 
makro-életciklusnak is 

 A desztinációk életciklusa ennyiben feltétlenül megfelel más vállalatok vagy 
szervezetek életciklus-formáinak 

 A desztinációk esetében nem csak a konkurencia vagy a megváltozott 
kereslet felel a termék életciklusáért, hanem számtalan belső tényező is 
meghatározza azt 

 Ezek a kiegészítő tényezők azok a társadalmi, ökológiai és gazdasági 
kölcsönhatások, amelyek gyorsíthatják mind a desztináció fellendülését, 
mind pedig hanyatlását 
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 A turisztikai desztinációk esetében különös figyelmet kell szentelni az 
életciklus körforgásának, mivel a relaunch esetükben lényegesen 
nehézkesebb, mint az egyszerű fogyasztási javak esetében 

 Ahhoz, hogy a vállalat versenyképességét hosszú távon megőrizhesse, a 
managementnek le kell fektetnie egy (vállalati-, verseny- és üzleti) stratégiát 

 

 Fentiekből a management számára a következő alapfeladatok következnek: 

 1. A normatív keretek biztosítása, különösen: 

 - a vállalat gazdasági és társadalmi céljainak rögzítése (management 
filozófia) 

 - a távlati célok rögzítése (vállalati célok) 

 - a stakeholderekkel szembeni magatartás alapelveinek rögzítése (vállalati 
politika) 

 - annak az értékrendnek a rögzítése, amely meghatározó lesz a vállalat 
számára (vállalkozási kultúra) 

 

 Ezt a keretet kifelé vállalati koncepcióként kell kommunikálni 

 Ezzel biztosíthatjuk a vállalat/desztináció hosszú távú fejleszthetőségét, 
mivel megteremti a vállalat legitimitását, pl. a politikával szemben  
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 2. a stratégiai versenyképesség és vállalati érték biztosítása 

 - vállalati/desztinációs stratégia (magkompetenciák azonosítása /fejlesztése 
és felhasználása a versenyelőnyök megszerzése érdekében);  

 üzleti stratégia (piac- és termék-meghatározás);  

 valamint egy versenystratégia (a fogyasztók számára teremtett „érték” 
meghatározása)  

 révén 

 3. Az operatív vezetés biztosítása 

 A termelést és értékesítést érintő célok rögzítése 

 A pénzügyi egyensúly biztosítása és a szükséges eszközök definíciója a 
pénzügyi koncepció révén 

 A megfelelő eszközök kezelése (marketingeszközök, pénzügyi eszközök, 
stb) 

 A management fenti alapfeladatainak időbeliség, konkretizáltság és időtáv-
szerint három szintje van: 

 - normatív 

 - stratégiai 

 - operatív 
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 Normatív szint 

 A normatív tervezés (vállalati politika) nem más, mit hosszú távon (5-10 év) 
érvényes orientációs segédlet az egész vállalat számára, feladat, hogy 
biztosítsa a vállalat legitimitását 

 Elkészítése többnyire az irányítás/elnökség szintjén történik 

 Alapját az összes vállalati környezeti tényező, a különböző stakeholderek 
és a management, ill. a tulajdonosok érték-elképzeléseinek beható  
elemzése adja 

 Publikált formáját koncepciónak nevezik 

 Rögzíti a jövőképpel (hosszú távú cél), a (vállalati) filozófiával ( a vállalat 
gazdasági és társadalmi célkitűzéseivel), a vállalat politikájával (az 
érdekcsoportokkal szembeni magatartásával), a vállalati kultúrával 
(képviselt értékekkel) és a működési struktúrával (döntési és vezetési 
elvekkel) kapcsolatos elképzeléseket 
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 Stratégiai szint 

 A vállalati stratégia célja a vállalat versenyképességének fenntartása 

 Középtávra (3-5 év) szól. 

 A vállalati stratégia elképzeléseket tartalmaz arról, hogyan tehet szert a 
vállalat fenntartható versenyelőnyökre a magkompetenciák azonosításán, 
fejlesztésén és hasznosításán keresztül (vállalati stratégia) hogyan profilálja 
magát a vállalat a piacon, azaz hogyan különböztesse meg magát a 
konkurenciától (versenystratégia), illetve mely piacokon mely termékekkel 
akar megjelenni (üzleti stratégia) 

 A vállalati stratégiát többnyire a management készíti el beható környezet- 
és vállalkozási elemzés alapján, a tulajdonosok/elnökség megbízásából  
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 Operatív szint 

 A stratégia megvalósítása a rövid távú, operatív tervezés révén valósul meg 

 Az operatív tervezés keretében évente meghatározásra kerülnek a célok, 
intézkedések és a megvalósításukhoz szükséges eszközök 

 Leegyszerűsített formája az éves üzleti terv 

 Az operatív tervet a tulajdonosok/elnökség előirányzataiból kiindulva a 
management dolgozza ki a különböző részlegek bevonásával 

 Az éves üzleti tervet a tulajdonosok hagyják jóvá 
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 Fenti megfontolásokból következik, hogy minden vezetési szintnek (a 

közgyűléstől az asszisztensekig) megvannak a maga jól definiált feladatai 

és felelősségei 

 Az elnökség szintjén a politikai és stratégiai, az ügyvezetés/management 

szintjén az operatív és stratégia-előkészítési feladatok és felelősségek 

helyezkednek el 

 Ám épp a turisztikai szervezetek elnökségeire jellemző, hogy a stratégiai és 

politikai feladatok elhanyagolása mellett közvetlenül az operatív feladatokba 

avatkozik bele 

 Ennek számtalan oka közül egyik a hiányzó szakmai felkészültség, ill. a 

stratégiai szintű know-how hiánya, amiből kifolyólag az ezen a szinten 

magát bizonytalannak érző elnökségi tag az operatív ötletek és 

intézkedések szintjén profilálja magát  

 A másik fontos ok egyrészt az a nagyobb közvetlen haszon és kielégültség, 

amit az operatív ügyek intézésébe való beleszólás jelent, másrészt azok a 

konkrét érdekek, amiket (beszállítóként vagy vezérképviseletként, stb) az 

operatív szint ügyeibe való beavatkozás révén könnyebb érvényre juttatni 
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 A hibás szinten való vezetés következményei hosszú távon a 

szervezetre nézve rendkívül pusztítóak: 

 Stratégiai és politikai vákuum keletkezik 

 Az érdekcsoportok összetartása és a fenntartható versenyképesség nem 

biztosított 

 A managementet a koordinálatlan, ad hoc-szerű befolyásolás demotiválja, 

hiszen az elnökségi szintű vezetés feladata a stratégia meghatározása, 

célok kitűzése és a budget jóváhagyása kéne, hogy legyen, ami biztosítja a 

management önálló és önmagáért felelős cselekvési jogkörét 

 Az elnökség ismeretei a pillanatnyi piaci helyzetről többnyire hiányosak, 

azonkívül az elnökségi döntési mechanizmusok túlságosan lassúak. Ebből 

következően az döntések nem elég megalapozottak és későn születnek 

meg 

 Az elnökségi operatív „kívánságlista” felhalmozódása az erők 

szétforgácsolódásához és ezáltal a szervezet messzemenő 

tehetetlenségéhez vezet 

 

 

 

 

 



Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések 

Vizsgakérdések: 

 1./ Mi a vállalati/desztinációs stakeholder-modell lényege? 

 2./ Milyen tényezők befolyásolják a desztináció versenyképességét és 

hogyan függ ez össze a desztináció életciklusával? 

 3./ Milyen szintjei vannak a vállalati/desztinációs tervezésnek? 

 4./ Milyen következményekkel jár a „hibás szinten való vezetés”? 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: 

 

Az előadás anyagát készítette: 

Semsei Sándor 

 

A desztináció managementjének céljai 

 


