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Bevezetés a desztináció menedzsmentbe 

/A tantárgy neve/  
 



Előadás témakörei 

Desztinációs jellemzők, tipológiák 
 

 

 

• A turisztikai döntések szintjei 

 

• A desztináció menedzsment definiálása 

 

• Desztináció menedzsment szintek – érintettek 

 



A TURISZTIKAI DÖNTÉSEK SZINTJE 
  

Resort 

…. 
Település Térség  Régió  Ország  Kontinens  

 

VENDÉG 

A döntések a földrajzi közelítés elvén! 

 

A területi /desztináció döntések imázs alapúak!  

 

A konkrét szolgáltatásválasztás teljesítmény alapú. 



  

Desztináció menedzsment: egy adott földrajzi területen található vonzerők  

moduláris (szabadon kombinálható) termékké alakításának, hálózatba  

szervezésének, a termékek desztinációba ágyazott piac-és versenyképessége  

megteremtésének és értékesítésének folyamata, melynek célja a fenntartható  

fejlődés megőrzése mellett a turisztikai piaci siker elérésével  

a desztináció fejlődése.  

   

A desztináció menedzsment tevékenységének lényege: 

• Tervezés, stratégia és fejlesztés támogatása, 

• Kooperáció szervezése – koordináció, 

• Marketingfunkciók nyújtása (kutatás, termékfejlesztés támogatása, értékesítés, 

• kommunikáció). 

A DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT DEFINIÁLÁSA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desztináció menedzsment szintek – érintettek  

  

Egyéb  
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: 

 

Az előadás anyagát készítette: 

Dr. Panyor Ágota 

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar 

A desztinációk jellegzetességei, attrakciók 

 



Előadás témakörei 

A desztinációk jellegzetességei, attrakciók  
 

• Preferált attrakciók a családi életciklus-modell tükrében 

  

•Kognitív attrakciótipológiák 

 

• Attrakciók felosztása a menedzsment feladatai alapján 

 

• Plog személyiségtípusai 

 

• A turisztikai desztináció életciklus görbéje 



Családi életciklus szakaszai Szükségletek, preferenciák 

Gyerek 

↓ 

Új élmények. Gyerekek, akikkel játszani lehet. 

 Szülői segítség, irányítás. 

Tinédzser 

↓ 

Új élmények. Izgalom. Státus. Több függetlenség a szülőktől. Más 

tinédzserek. Aktív részvétel. 

Fiatal felnőtt 

↓ 

Új élmények. Cselekvési szabadság. Más fiatal felnőttek. Aktív részvétel. 

Fiatal pár 

↓ 

Új élmények. Romantika.  

Egyedüllét, intimitás. 

Fiatal pár kisbabával 

↓ 

Bababarát szolgáltatások (pl. etetőszék, pelenkázóasztal, gyermekjátszó) 

Növekvő család 

↓ 

Takarékosság- például családi jegy. 

Élmény a család minden tagja számára. 

Középkorú pár, külön élő felnőtt gyerekkel 

↓ 

Újat tanulni.  

Inkább passzív részvétel 

Idős 

↓ 

Passzív részvétel. Takarékosság. 

Mások társasága. Könnyű megközelíthetőség. 

Forrás: Swarbrooke, 1995. 

 

Preferált attrakciók a családi életciklus-modell tükrében  



.  
KOGNITÍV ATTRAKCIÓTIPOLÓGIÁK  

Biztonság Kockázat 

tanulás 

vezetett túra 

passzív 

A látogatók tevékenységei 

gyakorlás 

- 

- 

felfedezés 

önvezetés 

aktív 

kitalált/mesterkélt 

megelevenített 

turizmusorientált 

szervezett 

nemzetközi piac 

kiemelt terület 

Az attrakció jellege 

érdektelenség 

- 

- 

- 

nemzeti   regionális 

- 

autentikus 

napi normális 

tevékenységek 

nem turizmusorientált 

szervezetlen 

helyi 

háttérterület 

biztonságos 

megszokott 

békés/nyugalmas/”mint 

otthon” 

tömegtermelés élménye 

könnyű megközelíteni 

„az ottlét élménye” 

(város/épület) 

Turista élménye 

„más” 

- 

„buli” 

korlátozott élmény 

- 

- 

szabadság/kitörés 

új 

vad/izgalmas/felfedező 

egyén élménye 

nehéz megközelíteni 

„ a természet szelleme” 

Forrás: Lew, 1994. 



.  Attrakciók felosztása a menedzsment feladatai alapján  

Természeti Nem turisztikai célú 

létesítmények 

Főként turisztikai célú 

létesítmények 

Események 

Vízpartok 

Barlangok 

Felszíni formák 

Klíma 

Folyók/tavak 

Erdők 

Állatvilág 

Növényvilág 

Egyházi épületek 

Történelmi épületek 

és helyek 

Épített kertek 

Ipari emlékek 

Természetvédelmi 

területek 

Vidámparkok 

Tematikus parkok 

Szabadtéri múzeumok 

Örökségközpontok 

Kikötők 

Kiállítóközpontok 

Kézműves központok 

Termelőüzemek üzletei és 

látogatóközpontjai 

Működő farmok 

Szafari parkok 

Kaszinók 

Gyógyhelyek 

Szabadidőközpontok, 

vásárlási lehetőségek 

Múzeumok/galériák 

Sportesemények 

Művészeti fesztiválok 

Piacok/vásárok 

Népművészeti és 

hagyományőrző 

programok 

Egyházi események 

Évfordulók 

Forrás: Swarbrooke, 1995  



.  PLOG SZEMÉLYISÉGTÍPUSAI  



.  
 A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ ÉLETCIKLUS GÖRBÉJE  



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: 

 

Az előadás anyagát készítette: 

Dr. Panyor Ágota 

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar 

 

   A desztinációk versenyképessége 

 



Előadás témakörei 

A desztinációk versenyképessége 
 

• A versenyképesség fogalma és nézőpontjai  

• A versenyképesség átfogó fogalma  

• A versenyképesség különböző nézőpontjai 

• Példák a versenyképes környezet fejlődésére  

 

• Versenyelőnyök szerepe a versenyképességben 

• Komparatív- és versenyelőnyök  

• Fenntartható versenyképesség  

  



A versenyképesség átfogó fogalma 
 

  „Az, ami egy turisztikai desztinációt valóban versenyképessé 

tesz, az a képesség, amely  

 

• növelni képes a turizmusra fordított kiadásokat, ami mellett 

• folyamatosan emeli a desztináció vonzerejét,  

• kielégíti a turisták szükségleteit, emlékezetes élményeket biztosít 

számukra,  

• és mindezt jövedelmező módon teszi,  

• miközben a desztináció lakosainak jólétét biztosítja,  

• és megvédi a természeti tőkét a jövő generációi számára.” 

 

 

(Richie and Crouch, 2003)  

  



A versenyképesség különböző nézőpontjai 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Ritchie, Crouch, 2003 



A versenyképes környezet fejlődésére ható 

tényezők 
 

• Utazási tapasztalatok iránti keresletben bekövetkező változások 

hatásai: 

• az egyéni tapasztalatok szerzése,  

• stimuláció, tanulás és társadalmi kölcsönhatások, 

• pihenés, feltöltődés, relaxáció megtapasztalásának változása.  

 

•A demográfiai változások hatásai: 

• általános öregedés, 

• családi, háztartási összetétel változásai, 

• társadalmi értékek, viselkedés változásai. 

  

•A bizonytalanság hatásai: 

• terrorizmus, bűnözés,  

• hatékony, azonnali fellépés képességének kialakítása, 

• biztonság megteremtése.  



Komparatív- és versenyelőnyök 

 
Komparatív előnyök: a desztinációban rendelkezésre álló, 

felhasználható erőforrásokat foglalja magába: 

• az emberi erőforrásokat, 

• a fizikai erőforrásokat, 

• a tudástőkét, 

• a pénzügyi tőkét, 

• az infrastruktúrát és turisztikai infrastruktúrát, 

• a történelmi és kulturális erőforrásokat, 

• a gazdaság nagyságát, 

• a növekedés és a csökkenés erőforrásait (megújuló és nem megújuló 

forrásokat). 

 

Versenyelőnyök (kompetitív előnyök): a desztináció azon 

képessége, hogy milyen hatékonyan használja fel a rendelkezésre álló 

erőforrásokat céljai elérése érdekében, mégpedig hosszú távon.  

  



Fenntartható versenyképesség 

 
A desztináció versenyképességének fenntarthatósága csakis hosszú 

távon ítélhető meg, amelynek megítéléséhez figyelembe kell venni a 

prosperitás, a helyiek életminőségének és általános életmódjának 

alakulását is.  

 

A fenntartható megoldás négy egymást kiegészítő pillér közötti 

egyensúly biztosítását jelenti:  

• az ökológiai,  

• a gazdasági,  

• a társadalmi-kulturális és 

• a politikai tényezők pilléreinek hosszú távú egyensúlyát. 

 

Ha az egyik pillérnél nem valósul meg a fenntarthatóság, az kihat a 

többire is, és az egész versenyképesség megborul.  



Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések 

Vizsgakérdések: 

A versenyképesség átfogó fogalma, a versenyképesség nézőpontjai? 

 

Értelmezze a komparatív- és a versenyelőnyöket!  

 

Mit értünk a desztináció fenntartható versenyképességén?  

 

Mit próbál egy desztináció elérni, amikor versenyképességének 

emelését tűzi ki célul?  

Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés/ek: 

Az adatbázisban látható demográfiai változások milyen 

hatással lehetnek Magyarország turisztikai 

versenyképességének fejlődésére? 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: 

 

Az előadás anyagát készítette: 

Győriné Kiss Erika 

Pannon Egyetem Georgikon Kar 

 

Együttműködés és hálózatok a desztinációban 
 

 



Előadás témakörei 

Együttműködés és hálózatok a desztinációban  
 

•  Az együttműködés háttere 

• A turizmus iparágának jellemzői  

• Menedzsment szemléletű megközelítés  

• A hálózati fejlesztés értelmezése a menedzsment 

szempontjából  

 

•  Az együttműködés értelmezése, érintettjei  

• Az együttműködés értelmezése  

• Az együttműködés érintettjei 

• A regionális desztinációs szervezetek szerepe és feladatai az 

együttműködésben 

• Horizontális és vertikális hálózatok  

• A sikeres együttműködés feltételei  

  



A turizmus iparágának jellemzői 
 

 

 

• Mikro- és kisvállalkozások által dominált  

 

• Nagyobb menedzsmentű vállalkozásokat és nem vállalkozói 

közösségeket is magába foglal (a nemzetközi cégektől a non-profit 

szféra szervezetein keresztül a helyi lakosságig) 

 

• Főként a közszféra befektetései által fejlesztett (infrastruktúrára) 



Menedzsment szemléletű megközelítés 

 
Az egy hálózatban működő vállalatok kapcsolataikon keresztül függnek 

egymástól, ezért a vállalati és hálózati menedzsereknek meg kell 

érteniük azokat a hatásokat, melyeket bármilyen lépés kiválthat a 

hálózat tagjainál. Vagyis a menedzsereknek szüksége van egy ún. 

„hálózati rálátásra”.  

 

A hálózati menedzsment négy szintje: 

• iparágak, mint hálózatok (a hálózat, a hálózati szemlélet 

megértése), 

• az egyes vállalatok a hálózatban (a központi hálózatok és hálózati 

pozíciók menedzselése), 

• a kapcsolati portfóliók (hogyan menedzselhetőek a vállalat 

különböző kapcsolatai és annak portfóliója),  

• a cserekapcsolatok (hogyan menedzselhetőek a vállalat hálózaton 

belüli cserekapcsolatai).  



A hálózati fejlesztés értelmezése a menedzsment 

szempontjából 

 
A vállalati viselkedés (kultúra): jellemző a vállalatokra, azok 

változásaira, más vállalatokkal való kapcsolataik jellegére és 

fejlődésére.  

A hálózat „mintája”: azt jellemzi, hogy a vállalati viselkedésben 

bekövetkező változások miként befolyásolják a hálózati fejlődés 

folyamatát. 

 

Befolyásoló tényezők: 

• politika (kormányzati, közösségi, vállalati), 

• a szereplők kiválasztása, cselekedetei, 

• szemléletmód (hálózatban gondolkodás), 

• pozíciók menedzselése, 

• erőforrások menedzselése, 

• hálózati menedzsment.   



Az együttműködés értelmezése 
 

 

A turisztikai szektor szereplői alapvetően saját boldogulásukra 

koncentrál, a turizmus fejlesztéséről is legfeljebb helyi szinten 

gondolkozik.  

 

Előbb- utóbb azonban fel kell ismernie mindenkinek, hogy 

cselekedeteik másokra is hatással vannak, illetve a versenyben 

maradásért, és így a hatékonyság növeléséért, a látogatók igényeinek 

kielégítéséért szükséges az összefogás, az együttműködés.  

  



Az együttműködés érintettjei 

 
Egy turisztikai desztinációban a turizmus valamennyi érintettje 

potenciálisan az együttműködés érintettje is. Ezek közé soroljuk 

alapvetően az alábbiakat: 

• a desztináció menedzsment szervezeteket (DMSZ),  

• vállalkozásokat, utazási irodákat, szolgáltatás nyújtókat és 

közvetítőket, 

• különböző ellátókat, beszállítókat, a közszférát,  

• a helyi lakosokat,  

• a turistákat, látogatókat  

• a különböző szövetségeket, 

• a szponzorokat, 

• a médiát,  

• a közvéleményt és a nyilvánosságot.   

 



A regionális desztinációs szervezetek szerepe és 

feladatai az együttműködésben 

 
A legalapvetőbb feladatok: 

 

• a hosszú távú stratégia legjobb kiaknázása az egyéb helyi 

szervezetekkel való együttműködés segítségével, 

• a regionális érdekek és a regionális turisztikai iparág képviselete 

nemzeti szinten, 

• a helyi vállalkozások számára növelni a jövedelmezőséget és a 

multiplikátorhatást, 

• egy homogén (egyöntetű) és koherens (összetartozó) régió imázs 

kialakítása, 

• a turizmus hatásának optimalizálása egy fenntartható egyensúly 

létrehozásával, a gazdasági előnyök és a társadalmi, kulturális és 

környezetvédelmi költségek között.  



Horizontális és vertikális hálózatok 

 
A horizontális hálózat azon szereplők között alakulhat ki, melyek 

ugyanazon turisztikai piacon és földrajzi területen dolgoznak, és 

azonos termelési szinten helyezkednek el.  

(Pl.: termékfejlesztési csoportok, különböző alvállalkozók és projekt 

teamek között, különböző turisztikai csomagok létrehozására létrejött 

partnerkapcsolatok esetében). 

  

A vertikális hálózat különböző termelési szinteken működő 

szervezeteket, vállalatokat köt össze.  

(Pl.: a helyi és regionális szervezetek, az önkormányzat turisztikai 

szervezete között, marketing szereplők és értékesítési csatornák 

között, vállalatok, önkormányzati hatóságok, regionális tanácsok 

között). 

 



A sikeres együttműködés feltételei 

 
• a kialakult hálózati struktúra, 

• a partnerek megválasztásának lehetőség vagy kötelező jellege,   

• a hálózaton belüli minőséget garantáló programok,  

• a tagok és a központ között létrejött megállapodások (pl. marketing és 

értékesítési megállapodások),  

• a szereplők hálózaton kívüli kapcsolatai,  

• megfelelő egyensúly megléte az állami és a magán szféra között.  



Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések 

Vizsgakérdések: 

A turizmus szektor fő jellemzői? 

Ismertesse a hálózatokkal kapcsolatos menedzsment szemléletű 

megközelítés lényegét! 

A hálózati fejlesztést befolyásoló tényezők? 

Az együttműködés értelmezése és érintettjei a turizmusban, hálózati 

típusok? 

Regionális desztinációs szervezetek feladatai az együttműködésekben? 

A sikeres együttműködés feltételei a turizmusban? 

Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés/ek: 

Vázolja fel a magyarországi (vagy valamely regionális) 

turisztikai irányítási struktúra továbbfejlesztési 

lehetőségét!  

 

Az esettanulmányhoz kapcsolódóan alakítson ki 

termékfejlesztésre irányuló desztinációs hálózatokat! 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: 

 

Az előadás anyagát készítette: 

Győriné Kiss Erika 

Pannon Egyetem Georgikon Kar 

 

A turizmuspolitika és a desztináció menedzsment 

kapcsolata 

 

 



Előadás témakörei 

A turizmuspolitika és a desztináció menedzsment 

kapcsolata 
 

• A turizmuspolitika háttere és fogalma 

• A turizmuspolitika háttere 

• A turizmuspolitika definíciója 

• A turizmuspolitika természete 

• A turizmuspolitika fő funkciói 

 

• A turizmuspolitika szereplői 

• A turizmus lehetséges érintettjei 

• A politika alkotásának szereplői 

 

• A turizmuspolitika elemei, a politikaalkotás folyamata 

• A turizmuspolitika tartalmi elemei 

• A turizmuspolitika megalkotásának folyamata 

• A politika megformálásának módszerei 

  



Előadás témakörei 

A turizmuspolitika és a desztináció menedzsment 

kapcsolata 
 

• Kapcsolat a politikák, tervek és stratégiák között 

• A desztináció politika 

• Desztináció turizmusának tervezése és fejlesztése 

• A desztináció tervezés szintjei  

• A tervezés lépései, célok meghatározása 

• A tervezés és fejlesztés nehézségei 

• Mi a különbség a desztináció politika, -tervezés, -fejlesztés, 

valamint a desztináció menedzsment között? 

• Versenyképesség és fenntarthatóság 

 

• A turizmusfejlesztési stratégia 

• Kínálatfejlesztési stratégia 

• Keresletfejlesztési (marketing) stratégia 

• Szervezetfejlesztési stratégia 

  



A turizmuspolitika háttere 

 
•Egy turisztikai desztináció sikere a jól tervezett környezeten 

nyugszik, amely a kívánt turizmusfejlesztési formákat ösztönözi és 

támogatja.  

 

•A turizmuspolitika éppen az ilyen környezet létrehozására 

törekszik. 

 

•A turizmuspolitika egyre szélesebb körben elfogadott, mely annak 

a hatásnak köszönhető, amit a turisztikai desztinációk hosszú távú 

sikerességére kifejt.  

 

•Ez a felismerés egybeesik a települések lakosainak világszerte 

egyre erősödő igényével, hogy beleszólhassanak a mindennapi 

életüket befolyásoló különböző politikák, programok és 

fejlesztések megalkotásába.   



A turizmuspolitika definíciója 
 

•„szabályozások, szabályok, útmutatók, ajánlások, fejlesztési és 

promóciós célok, stratégiák, melyek keretet biztosítanak a közös és 

egyéni döntéshozatalhoz, közvetlenül befolyásolva a turizmus 

fejlesztését, valamint a napi tevékenységeket egy adott 

desztinációban” (Ritchei, Crouch, 2003).  

 

• „a turizmus fejlesztésével kapcsolatos hosszú távú célok együttese, 

mely látogatók vonzását jelenti adott turisztikai desztinációba, ahol a 

számukra nyújtott szolgáltatásokkal jövedelmet termelnek a térség 

lakossága, vállalkozásai és közszektora számára” (Lengyel, 2004).  



A turizmuspolitika természete 

 
A turizmuspolitika:  

 

• figyelembe veszi a makroszintű politikákat, 

• hosszú távra készülnek, 

• meghatározza a kritikus és korlátozott erőforrások elosztásának 

elveit, 

• tekintettel van szakmai tapasztalatokra és kutatási     

eredményekre, 

• ösztönzi a vállalkozói kreativitást, 

• támogatja a dinamikus társadalmi folyamatok kialakulását, 

• áttöri a korlátokat a turizmus és a többi iparág között,  

• kapcsolatot teremt a turizmus különböző rendszerei között. 



A turizmuspolitika fő funkciói 

 
 

A turizmuspolitika: 

 

• meghatározza a játékszabályokat, 

• elfogadható tevékenységeket és viselkedéseket határoz meg, 

• mindenki számára alkalmazható iránymutatást tartalmaz, 

• az egyetértés elérését a desztináció víziója, stratégiája, céljai 

tekintetében megkönnyíti, 

• támpontot nyújt a turizmus szerepének és hatásainak megítéléséhez 

a turizmus gazdasági, társadalmi hozzájárulásának megvitatásakor és 

• segít a többi iparággal történő hatékonyabb kapcsolatépítésben.  



A turizmus lehetséges érintettjei 

 
• szállásadói társulások, 

• helyi önkormányzatok, 

• regionális, megyei önkormányzatok, 

• állami, megyei turisztikai hivatalok, 

• tanácsadói szervezetek, 

• turisztikai szervezetek tagjai, 

• helyi lakosok, 

• éttermek, vendéglátó társulások, 

• média, 

• turisták, 

• desztináció menedzsment cégek, 

• nem turisztikai iparágak, 

• stratégiakészítők a régióban, 

• önkéntesek, 

• utazási, közlekedési cégek, társulások, 

• közszolgáltatások, 

• kiskereskedelmi boltok, társulások, stb. 



A politika alkotásának szereplői 

 
 

• az Országgyűlés, 

• a Kormány, 

• a felelős miniszter, 

• a fővárosi és megyei önkormányzatok, 

• a regionális turisztikai intézményrendszer, 

• a turisztikai desztinációk, kistérségek, 

• a települési önkormányzatok, 

• a kereskedelmi és iparkamarák, érdekképviseleti és más civil 

szervezetek, 

• a turisztikai vállalkozások, 

• a információs irodák, 

• a helyi lakosok. 



A turizmuspolitika tartalmi elemei 

 
 

1. A desztináció turizmusának rendszere 

2. A turizmusfilozófia és értékek 

3. A desztináció víziója 

4. Pozícionálás, desztináció márka 

5. Desztináció fejlesztés 

6. Versenyképességi, együttműködési elemzés 

7. Monitoring és értékelés 

8. Desztináció audit 

 



A turizmuspolitika megalkotásának folyamata 

Definíciók 

meghatározása 
Elemzések Operatív javaslatok  Megvalósítás 

- a turizmus 

rendszerének definiálása 

- a turizmusfilozófia 

magyarázata 

- a desztináció 

víziójának összeállítása 

- a desztináció 

lehetőségeinek és 

korlátainak részletezése 

Belső elemzés 

- meglévő politikák és 

programok áttekintése 

- desztináció audit 

- stratégiai hatáselemzés 

Külső elemzés 

- a jelenlegi és jövőbeli 

kereslet makroszintű 

elemzése 

- a jelenlegi és jövőbeli 

kereslet, viselkedés 

mikro szintű elemzése 

- versenyképes és 

támogató turizmus 

fejlesztési és promóciós 

politika áttekintése 

- a stratégiai 

következtetések 

meghatározása 

- a kínálat és kereslet 

fejlesztésére vonatkozó 

következtetések 

- politika/program 

javaslatok 

- a desztináció 

fejlesztési, promóciós 

és gondozási stratégia 

megvalósítása 

- a javaslatok 

megvalósításához 

kapcsolódó 

felelősségek kiosztása 

- a versenyképes 

kezdeményező és 

gondozási programok 

támogatásához 

szükséges pénzügyi 

források azonosítása 

- a javaslatok 

megvalósításának 

időbeli ütemezésére 

vonatkozó részletezés 

Forrás: Ritchie, Crouch, 2003 



A politika megformálásának módszerei 

 
 

•  Delphi technika, 

•  brainstorming (ötletbörze), 

•  fókusz csoportok, 

•  normál csoport technika, 

•  háztartási kutatások, 

•  iparági szakértőkkel interjúk, 

•  értékelési kutatás, 

•  hatáselemzés (gazdasági, környezeti, társadalmi, kulturális), 

•  panelkutatás, 

• SWOT-analízis  



A desztináció politika 

 
 

• A desztináció politika a versenyképes és fenntartható desztináció 

megvalósítására fókuszál.  

 

• A turisztikai desztináció és a turizmuspolitika önállóan nem létezhet.  

 

• A turizmus része a társadalmi, gazdasági életnek, a turizmuspolitika a 

társadalmi, gazdasági politikáknak.  

 

• Számos általános politika van, melyek alapvető hatással vannak a 

turizmus sikerére.  



Desztináció turizmusának tervezése és 

fejlesztése 
 

• A turizmus tervezése többet jelent, mint egyre több vendég vonzása, 

minél jobb attrakciók fejlesztése, vagy a turizmus bevételének állandó 

növelése.  

 

• Ma ez a tevékenység inkább az iparág tudatosan tervezett átfogó 

fejlesztését támogatja.  



A desztináció tervezés szintjei 

Forrás: Ritchie, Crouch, 2003 



A tervezés lépései, célok meghatározása 
 

A desztináció tervezésének lépései:  

• célok kitűzése, 

• a piac és a trendek megértése, 

• feladatok, korlátok felismerése, 

• új lehetőségek generálása, 

• alternatív megoldások felismerése, 

• megoldások, megvalósítások ajánlása.  

 

A turizmus fejlesztését számos cél szolgálhatja, mint például: 

• a látogatók elégedettségének növelése, 

• a gazdasági és üzleti siker javítása, 

• az erőforrások védelme, 

• a területi és közösségi integráció kiépítése. 

 
 



A tervezés és fejlesztés nehézségei 

 
• A desztinációban az érintettek köre állandóan változik. 

 

• A helyi szabályozást figyelembe kell venni, a politikai folyamatok 

hatásait nem lehet alábecsülni.  

 

• A szolgáltatásokat főként kisvállalkozások üzemeltetik, melyek 

gyakran szezonálisan működnek.  

 

• A tervezés rendszerint rövidtávú, hiszen az éves költségvetési 

ciklusok miatt az üzleti és a közszféra is ezt részesíti előnybe.  

 

• A teljesítmény indikátorai hagyományosan a turisták „mennyiségét” 

mérik. A fenntarthatóságot kifejező teljesítményindikátorokat viszont 

nem olyan mértékben veszik figyelembe, mint a mennyiségi  



Mi a különbség a desztináció politika, a tervezés,  

a fejlesztés, valamint a desztináció menedzsment 

között? 

 
• Az irányítás általános eszközei (mint a politikaalkotás, a tervezés és 

fejlesztés) a desztináció fejlesztéséhez szükséges információkat makro 

(azaz átfogó) szintről igénylik.  

 

• A desztináció menedzsment azonban sokkal inkább mikro szintű 

(vagyis gyakorlati) tevékenység, melyben valamennyi iparág érintettjei 

és a helyi lakosok a mindennapok során fejtik ki tevékenységeiket.  

 

• A makroszinten meghatározott vízió teljesülése, amely a politikában, a 

tervezésben és a fejlesztésekben körvonalazódik, a desztináció 

menedzsment sikerétől függ.  



Versenyképesség és fenntarthatóság 

 
• A versenyképes desztináció azt jelenti, hogy a desztináció hatékony 

versenyző és hatékony jövedelemtermelő a turisztikai piacon, melyet a 

látogatók vonzása mellett a desztináció fejlődésének és általános 

életminőségének növelésével ér el. 

 

• A fenntarthatóság a desztináció azon képességére vonatkozik, hogy 

fizikai, társadalmi, kulturális és környezeti forrásainak minőségét képes 

fenntartani a verseny generálta változások közepette is.  



Kínálatfejlesztési stratégia 

 
A turisztikai kínálat elemei a desztináció versenyképességi és 

fenntarthatósági tényezőit jelentik.  

 

A turisztikai kínálat elemei: 

 

• fizikai erőforrások,  

• munkaerőforrások,  

• pénzügyi források,  

• információs források,  

• rendezvények/szabadidős tevékenységek erőforrásai. 



Keresletfejlesztési (marketing) stratégia 

 
A keresletfejlesztés elsődleges elemei: 

 

• a marketing kiadások biztosítása,  

• a stratégiai célpiacok kiválasztása (információgyűjtés a potenciális 

célpiacokról, kiválasztás, a kereslet nagyságának és az elvárásoknak a 

meghatározása), 

• a desztináció pozícionálása a stratégia piacokon. 



Szervezetfejlesztési stratégia 
 

• Egy hatékony irányító és koordináló szervezet nélkül a desztinációk 

nem képesek hatékonyan működni ahhoz, hogy akár versenyképesek 

vagy fenntarthatók legyenek. A legjobb erre a feladatra egy turisztikai 

desztináció menedzsment szervezet (TDMSZ) létrehozása.  

 

• A desztináció menedzsment szervezeti felépítésének kialakításakor 

figyelembe kell venni az elvégzendő feladatok összetettségét és 

gondoskodni kell a megvalósításukhoz szükséges pénzügyi alapokról.  

 

Legfontosabb elemei: 

 

• a szervezeti struktúrát felépítése, 

• a feladatok és felelősségek meghatározása, 

• működéshez szükséges pénzügyi alapot biztosítása. 



Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések 

Vizsgakérdések: 

Mi a turizmuspolitika? 

Határozza meg a desztináció politika struktúráját (felépítését) és 

tartalmát? 

Mi a feladata a desztináció menedzsmentnek a politikák realizálása 

során? 

Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés/ek: 

Készítsen az esettanulmányhoz kapcsolódóan a 

kistérségre (vagy az egész régióra) vonatkozó 

turizmuspolitikát!  

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: 

 

Az előadás anyagát készítette: 

Győriné Kiss Erika 

Pannon Egyetem Georgikon Kar 

 

A fenntartható turizmus és a desztináció 

menedzsment területei 

 

 



Előadás témakörei 

A fenntartható turizmus és a desztináció 

menedzsment területei 

 
• A fenntartható turizmus feladatai 

 

• Vonzerők a turizmusban 

 

• A turizmus gazdasági hatásainak modellje 

 

•Tipikus negatív hatások a turizmus fizikai környezetében 

 

•A közös érdekek 

 

•A desztináció menedzsment területei 



A FENNTARTHATÓ TURIZMUS FELADATAI 

1. Tervezett (tudatos) fejlesztés 

A tervezés során előre meg kell határozni az elérendő célokat, ennek érdekében 

tudatosan át kell gondolni a fejlesztési stratégiát. 

2. Az adott turisztikai térség általános környezetvédelmi minőségét fenn 

kell tartani. Sőt, ahol lehet fejlesztéssel növelni kell. 

3. Környezetvédelmi szemléletformálás tájékoztatás és az információk 

eljuttatásával. 

4. A turisták magas elégedettségi szintjét úgy kell fenntartani, hogy a 

turisztikai desztinációk megtartsák értékesíthetőségüket és 

népszerűségüket. 

5. A turizmus természeti, történeti, kulturális és egyéb erőforrásait úgy kell 

megőrizni a jövőbeli folyamatos felhasználáshoz, hogy közben a jelen 

társadalomnak is hasznot hozzanak.  



  
VONZERŐK A TURIZMUSBAN 

 

Természetes vonzerők Ember alkotta vonzerők 

Víz (tengerpart, tavak, folyók),  

Egyedi vízzel kapcsolatos vonzerők (gyógy- 

és termálvizek)  

klíma (napfény levegő, hőmérséklet) 

domborzat (hegyek, sivatag, alföld) 

természeti ritkaságok (vízesés, barlangok),  

fauna, flóra (növény- és állatvilág) 

sportolásra, aktív kikapcsolódásra alkalmas 

környezet 

új vonzerő: érintetlen természet 

Egyházi központok (Róma),  

Szenthelyek (Jeruzsálem),  

műemlékek (),  

történelmi helyek (Waterloo),  

építészeti emlékek (Akropolis),  

múzeumok (British Museum),  

népművészet,  

fesztiválok (Salzburg),  

sportesemények (futball világbajnokság, 

olimpia),  

tematikus parkok (Disney),  

szerencsejáték és szórakozás (Las Vegas), 

gasztronómia,  

tematikus kiállítások,  

vásárok,  

kongresszusok (konferenciaturizmus) 



A turizmus gazdasági hatásainak modellje  



Tipikus negatív hatások a turizmus fizikai környezetében 

A fenntartható turizmus minden esetben valamilyen hatást fejt ki, ezeket a 

hatásokat az alábbi ellentétpárok segítségével csoportosíthatjuk:  

 

• Közvetett hatás versus közvetlen hatás. 

• Visszafordítható hatás versus visszafordíthatatlan hatás. 

• Kedvező (pozitív) hatás versus kedvezőtlen (negatív) hatás. 

 

Negatív hatásokból akadályok:  

•A levegő minősége 

•Geológia problémák 

•Vízminőség 

•Természetes erőforrások kimerülése 

•Növény és állatvilágban keletkező károk 

 



A KÖZÖS ÉRDEKEK 

Alapesetben az adott közösség úgy látja, hogy az előnyök jóval nagyobbak, 

mint a negatív következmények, bátran hozzáfoghat a turisztikai 

fejlesztésekhez. Az adott közösségnek a saját érdekein túl figyelembe kell 

venni a turisztikai ágazat és az ezzel szoros kapcsolatban álló 

környezetvédelem érdekeit is. A közös érdekeket az alábbi ábra mutatja be: 



.  
A DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT TERÜLETEI 

 

 

a) Tervezés és fejlesztés 

b) Az adott desztináció fejlesztését alapvetően meghatározó fejlesztési 

koncepció – és az ehhez kapcsolódó összes dokumentum, pl. üzleti terv - 

kidolgozása. 

c) Marketing tevékenység folytatása 

d) Ez a tevékenység a desztináció teljes turisztikai kínálata számára próbál 

meg piacot teremteni. 

e) Stratégiai menedzsment, azaz stratégia kidolgozása és alkalmazása 

f) A tudásmenedzsment alkalmazása 

g) A humán erőforrás menedzsment alkalmazása 

h) A krízismenedzsment alkalmazása 

i) A benchmarking alkalmazása 

j) A pénzügyek menedzselése 

k) A minőségbiztosítási rendszer kidolgozása és bevezetése 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: 

 

Az előadás anyagát készítette: 

Dr. Gulyás László 

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar 

 

A desztinációs marketing 

 

 



Előadás témakörei 

A desztinációs marketing 

 
• A desztinációs marketing feladatai 

 

• A marketing-mix (8P) alkalmazása a desztinációs marketingben 

 

• A turisztikai márka előnyei 

 

• Az elosztási csatornák rendszere 

 

• A desztinációs marketing + 4P eszközei  

 

 



A DESZTINÁCIÓS MARKETING FELADATAI 

A desztinációs marketing legfontosabb feladatai: 

 Egyedi és megkülönböztethető komplex turisztikai termékek kialakítása, 

márkaépítés. 

• A turisztikai termékek alapján egyedi, pozitív imázs kialakítása. 

• Különböző marketingcsatornákon keresztül ennek tudatosítása, piac teremtése a 

termékkínálatnak. 

A turisztikai desztináció menedzsment szervezetnek marketingtevékenysége 

során a következő feladatokat kell ellátnia: 

 A látogatói igények és a desztináció kínálatának teljes körű megismerése 

• Az igényeknek megfelelő termékfejlesztés és egyúttal márkafejlesztés 

• A látogatók szegmentálása és célcsoportok képzése 

• A desztináció pozícionálása a célcsoportok körében a marketing-mix segítségével 

• Hatékonyságmérés (monitoring)  



A marketing-mix (8P) alkalmazása a desztinációs marketingben   



A TURISZTIKAI MÁRKA ELŐNYEI 

• A turisztikai márka a vendégnek időt és energiát takarít meg a turisztikai döntés 

folyamatában, 

• A márkák tömör jelminták, szimbólumok, amelyek az egész országot, régiót, kistérséget, 

szolgáltatót megtestesítik  

• A márka ismerete csökkenti a vásárlási kockázatot.  

• A turisztikai márka növeli az adott desztinációra eső választás gyakoriságát. 

• A vendég a márkatermékekre hajlandó több pénzt kifizetni, mint a „no name” 

desztinációkra. 

 

 

A turisztikai márkák erősítik, meghatározzák és támogatják a desztinációnak, mint 

fejlesztési- és versenyegységnek az identitását. Siker esetén pozitív hatással vannak az 

egész régió/térség fejlődésére, és új fejlesztési energiákat indukálnak. 

 



AZ ELOSZTÁSI CSATORNÁK RENDSZERE 



A DESZTINÁCIÓS MARKETING + 4P ESZKÖZEI 

 

• Megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező desztinációs 

menedzser (People) 

• Együttműködés (Partnership) a turisztikai desztináció 

menedzsment tagság és a desztináció környezeti szereplői között  

• Fontos az ösztönözés a turisztikai desztináció menedzsment 

szakmai tervének és cselekvési programjának megvalósítására 

(Programming). 

• A közösen kialakított egységes arculattal rendelkező turisztikai 

termékkínálat, mint desztinációs csomag (Packaging) értékesítése.  



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: 

 

Az előadás anyagát készítette: 

Dr. Panyor Ágota 

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar 

 

A turizmustervezés és fejlesztés, a desztinációs 

tervezés és fejlesztés jellemzői 

 

 



Előadás témakörei 

A turizmustervezés és fejlesztés, a desztinációs 

tervezés és fejlesztés jellemzői 

 
• Alapfogalmak 

 

• A projektek kidolgozásának folyamata 

 

• A turizmus fejlesztésének összetevői 

 

• A turizmus tervezésének folyamata 

 

 



.  

A turizmustervezés és fejlesztés, a desztinációs tervezés és fejlesztés 

alapfogalmai 

Stratégiai menedzsment: Az a folyamat, amelynek során a cég célokat tűz ki és olyan 

akciókat határoz meg, amelyek segítségével azok adott időtartamon belül elérhetők, 

majd végrehajtja az akciókat, értékeli az eredményeket. 

A stratégiai tervezés: A stratégiai tervezés feladata a célok kitűzése és a célokhoz 

vezető utak megkeresése, figyelembe véve a cég adottságait. 

A fejlesztés a turizmus és a desztinációs menedzsment esetében a terv megvalósítását 

jelenti. 

Koncepció: Az ország vagy régió adottságainak minősítése alapján a távlati célok 

kitűzésére koncentrál. 

A fejlesztési program: A fejlesztési program rendszerint középtávra szól, és az adott 

időszakban rendelkezésre álló és mozgósítható források függvényében tűzi ki a 

fejlesztési célokat. Emellett tartalmazza a célok megvalósításának feltételrendszerét 

(stratégiai terv) és a részletes operatív programokat. 

Projekt: Általában rövidebb időtartamra és kifejezetten egy konkrét programpont 

megvalósítására szoktak készülni. Magát a projekt kidolgozásának folyamatát lásd a 

következő oldalon. 



.    

A projektek kidolgozásának folyamata  



A TURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK ÖSSZETEVŐI 



A TURIZMUS TERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA 

A turisztikai tervezést a hatékonyság érdekében rendszerfolyamat 

formájában kell megvalósítani. Ez a folyamat általában az alábbi 

szakaszokból szokott felépülni (Inskeep, E. 2000): 

 

Első szakasz: Tanulmányi előkészületek 

Második szakasz: A fejlesztési célok meghatározása 

Harmadik szakasz: Értékelés, elemzés 

Negyedik szakasz: Szintézis 

Ötödik szakasz: A turizmuspolitika 

Hatodik szakasz: Ajánlások a terv elemeire 

Hetedik szakasz: Megvalósítás és menedzselés 
 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

Az előadás anyagát készítette: 

Dr. Gulyás László 

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar 

 


