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Előadás témakörei 

 Desztinációs szervezetek 

 

 



ELŐADÁS ANYAGA 

 A desztináció turisztikai szervezete 

 A menedzsment kettős feladatának megfelelően, amely tevékenységét 
mind saját szervezetére, mind pedig a desztináció egészére koncentrálja, 
meg kell különböztetnünk a desztináció turisztikai szervezetét és a 
turisztikai szervezet munkaszervezetét 

 Magyarországon, mint egyébként a legtöbb európai országban, lehetetlen a 
desztinációk központi irányítása, mert 

 - az üdülőhelyek és a desztinációk hosszú évtizedek fejlődésének 
eredményei 

 - az egyes szolgáltatások magánkézben vannak 

 

 Egyidejűleg hagyományos politikai struktúrák fejlődtek ki, melyek át- meg 
átszövik a desztinációkat 

 Ennek megfelelően kifejlődött a turizmusirányítás számos központi 
instanciája, melyek a turizmussal kapcsolatos feladatok sokaságát látják el 

 

 

 



ELŐADÁS ANYAGA 

 Az így kialakult struktúrának a következő hátrányai vannak: 

 

 - klasszikus kétszeres/háromszoros funkciók: miközben különböző 
szervezetek foglalkoznak ugyanazzal a feladattal, érdekkonfliktusok 
alakulnak ki, illetve elvész a lehetséges szinergikus hatás; jó példa erre, 
amikor a szobakiadók szövetsége, az önkormányzat, a hotelek szervezete, 
stb. külön-külön prospektusokat (különböző arculattal) publikálnak egy adott 
település esetében 

 - az érdekkonfliktusok gátolják a turisztikai szervezet teljesítőképességét; az 
együttműködési hajlam különösen az erős partnerek esetében alábbhagy  

 - az egyértelmű és egységes piaci stratégiák és minőségi szabványok 
megvalósítása szinte lehetetlen 

 - az egész turisztikai szervezeti rendszer átpolitizált, aminek a 
professzionalitás (szakmaiság) látja kárát 

 

 



1. ELŐADÁS ANYAGA 

 A desztináció turisztikai szervezetével szemben támasztott elvárások 

 

 Fenti hátrányokból következik a hatékonyan működő desztinációs turisztikai 
szervezetek létrehozásának szükségszerűsége 

 

 A szervezetek számára a következő alapelvek irányadók: 

 

 1. A különböző funkciókat szervezetileg külön kell választani, különösen a 
marketing- és az érdekképviseleti funkciókat 

 2. A kínálatszervezési funkció egyre több vendégkapcsolati feladatot 
tartalmaz, a vendégekkel való közvetlen kapcsolat formájában 

 3. A marketinget vállalkozói szemlélettel és professzionálisan kell végezni, a 
piaci ismeretek birtokában 

 4. A tervezésnek az egész térség közösségét és az üdülőhely minden 
érintett turisztikai érdekcsoportját át kell fognia 

 5. Az érdekképviseletnek feltétlenül demokratikus döntési 
mechanizmusokon kell nyugodnia 



1. ELŐADÁS ANYAGA 

 A turisztikai szervezet szervezete (munkaszervezet) 

 

 A turisztikai szervezet munkaszervezetének felépítése a desztináció 
szervezeti rendszerétől függ. A desztináció turisztikai szervezetéből fakad a 
munkaszervezet feladat-katalógusa 

 Mindig aszerint, hogy a turisztikai szervezetnek milyen feladatok jutnak, 
más- és másként fog alakulni a munkaszervezet 

 

 A munkaszervezetnek a következő alapelveknek kell megfelelnie: 

 

 1. Letisztult és egyszerű vezetési struktúra és döntési útvonal; különösen 
átlátható „corporate-government”-struktúrák, azaz az egyes szervek nagyon 
egyértelmű jogkör-elhatárolása (pl. elnökség, ügyvezetés, stb) és a 
megfelelő szakemberekkel való „feltöltése” 

 2. A különböző funkciók szétválasztása  

 3. Az elnökségi és tagi kontroll és beleszólás biztosítása.  

 

 



1. ELŐADÁS ANYAGA 

 Feladatok szerinti felosztás 

 

 Fentiek alapján a szervezet tagolására a meghatározó folyamatok szerinti 
felosztás kézenfekvő 

 Az így kialakult alapstruktúra fölé épül a vállalati szerkezet 

 Ide a pénzügyek, személyi ügyek, illetve bizonyos szolgáltatási területek, 
mint pl. egy belső hirdetési/PR-részleg, amelynek éppúgy feladata lehet a 
kifelé irányuló marketig, mint  a befelé irányuló információ-ellátás is 

 Az elnökséget különböző bizottságok támogathatják, amelyeket 
projektorientáltan lehet aktivizálni, és tanácsadói szerepet töltenek be  

 A szervezet ideáltipikus felépítését a köv. ábra szemlélteti: 

 

 



1. ELŐADÁS ANYAGA 

-Titkárság -PR asszisztens 

-Piac 
-Belső komm. + IT 

-Tagok kezelése -Beszállítók -Marketing -Felvilágosítás -Produkció -Vendégkapcsola

t 

-Igazgató 

-- Márka 

-- PR 

-- Key account 

-- Stratégia 

 



Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések 

Vizsgakérdések: 

 1./ Miért van szükség a desztinációkban desztinációs turisztikai 

szervezetekre? 

 2./ Mi határozza meg a munkaszervezetek felépítését? 

 3./ Hogyan épül fel az ideáltipikus munkaszervezet? 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: 

 

Az előadás anyagát készítette: 

Semsei Sándor 

 

A helyi szintű szervezet 

 


