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Előszó 
 

 

 

A magyarországi turizmus fejlődésének egyik problémája, hogy hiányzik az egyértelmű 

kompetenciákkal, szakismerettel és megfelelő finanszírozással rendelkező összehangolt 

szervezeti rendszer. A desztináción alapuló, decentralizált szervezeti rendszer kialakítása 

nélkülözhetetlen a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtéséhez. 
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A tankanyagban a turisztikai menedzsment és a marketingmenedzsment legfontosabb 

kérdésköreivel foglalkozunk. Az első részben a desztinációval kapcsolatos fogalomrendszert 

tekintjük át, majd részletesen tárgyaljuk a turisztikai szervezetek menedzsmentjével, a 

különböző desztinációs stratégiákkal kapcsolatos kérdéseket, továbbá a desztináció 

életciklusának részletes tanulmányozásával igyekszünk rávilágítani a desztináció 

menedzsmentnek az életgörbe egyes szakaszaiban alkalmazható fejlesztési stratégiáira. A 

desztináció marketing fejezetben a marketingfunkció desztinációkra jellemző legfőbb 

sajátosságainak bemutatására törekszünk, mint a vonzerő, az élmény, a márka és az imázs. 

Mit jelent a desztináció marketing komplexitása? Hogyan értelmezzük a desztinációt, mint 

terméket, és mint élményt? Milyen marketingstratégiák léteznek? Miért fontos a 

látogatómenedzsment és az innováció a turizmus fejlesztéseinek során? A menedzsment 

funkciók tárgyalása után rátérünk a desztináció menedzsmentszervezetek létrehozásának 

szempontjaira és a magyarországi gyakorlat bemutatására. 

 

Jó munkát kívánunk! 

 

 

 

 

           A Szerzők   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A desztinációval kapcsolatos fogalomrendszer 
 

1.1. A desztináció fogalma 

 

A desztináció: fogadótérség, avagy- a turista szemszögéből nézve – az utazási célterület. A 

desztinációnak képesnek kell lennie a turisták vonzására, majd a szükségleteiket kielégítő 

valamennyi szolgáltatás nyújtására – komplex turisztikai terméket kell biztosítania. A 
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desztináció lényegében a komplex turisztikai terméket felkínálni képes térség egésze, a 

kínálat helyszíne.     

 

Néhány megállapítás a desztináció természetével kapcsolatban: 

 Hu-Ritchie (1993) szerint a desztináció a „turisztikai lehetőségek és szolgáltatások 

csomagja”, amely mint bármely más termék, számos multidimenzionális jellemzőből 

tevődik össze.  

 Buhalis (2000) szerint a desztináció a turisztikai termékek „amalgámja”, amely 

integrált tapasztalatokat nyújt a fogyasztók számára.  

 Bieger (1998) megközelítésében a desztináció olyan, mint a turisztikai termék, amely 

a turisztikai piacon más termékekkel versenyez. 

 Ritchie-Crouch desztináció versenyképességi modellje megkülönbözteti a desztináció 

infrastruktúráját (víz, szennyvíz, utak, stb.) és szuprastruktúráját (turisztikai 

szolgáltatások, mint pl. szállodák, éttermek, információs központok, stb.), mint a 

desztináció tekintetében fontos két tényezőt.  

 Mások (Leiper, 1995; Martini, 2001; Pechlaner, 2000) szerint a desztináció 

vonzerőkből (természeti és épített), termékekből és szolgáltatásokból áll, amely képes 

a turisták vonzására.  

 Keller (2000) emlékeztet arra, hogy az emberek gyakran használják a régiót, a 

térséget, a lokalitást a turisztikai desztináció szinonimájaként (Presenza- Sheehan-

Ritchie, 2005). 

 

A kutatók azonban általánosságban megegyeznek abban, hogy a desztináció kiterjedtebb 

értelemmel bír, mint csupán fizikai, vagy földrajzi tekintetben körülhatárolható területi 

egység.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Desztináció fogalmi meghatározásai közül a világszervezet, WTO (1993) kettős 

megközelítéséből indulunk ki: 

A desztináció: turisztikai attrakciókkal, intézményekkel, szolgáltatásokkal bíró hely, amit a 

turista vagy annak egy csoportja látogatásra kiválaszt, és amit a turisztikai kínálati oldal 

piacra visz, értékesít.  

A kettősség lényege az úti célként és a turisztikai termék-kínálatként történő meghatározása, 

mint ugyanazon dolog keresleti és kínálati oldala. Első látásra talán nincs jelentősége a két 

eltérő megközelítésnek, ugyanakkor a turisztikai piac működése, az adott turisztikai térség 

sikere szempontjából egyáltalán nem közömbös, hogy milyen magatartási elvre épül a 

mindennapi fejlesztés, menedzselés, értékesítés gyakorlata.  

 

Egy desztináció turisztikai vállalkozásainak, kínálatának az egyre teljesebben nemzetközi vált 

turisztikai piacon kell sikeresnek lennie, hiszen minden kínálati eleme, minden vállalkozása 

szinte a világ minden egyes turisztikai kínálatával, vállalkozásával versenyez. Az egyes 

desztinációk a turisztikai piac egy releváns piaci szintjének versenyzői.  

 

A fogalmak, a desztináció meghatározó tényezői és a desztináció természetére utaló 

szempontok értékelése és összegzése alapján a desztináció jellemzői az alábbiakban 

foglalhatók össze: 

A desztináció: 

 célterület, amelyet a turista, mint utazási célt kiválaszt; 

 nem csak célterület, hanem fogadó terület is, 

 a turizmus alapvető egysége; 

 meghatározása a turista szemszögéből történik; 
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 fizikailag, földrajzilag körülhatárolható hely/térség; 

 egy olyan hely/térség, amely legalább egy nap eltöltéséhez szükséges turisztikai 

vonzerőket, termékeket, szolgáltatásokat és egyéb háttér-szolgáltatásokat 

tartalmaz;  

 számos érintettet, szereplőt foglal magába, akik együttműködnek egymással, 

 rendelkezik imázzsal, 

 rendelkezik percepcióval (azaz minden turista a maga „szűrőjén” keresztül 

szubjektíven ítélhet meg egy desztinációt); 

 integrált tapasztalatokat nyújt a turista számára; 

 tágabb értelemben turisztikai termék, amely a turizmus piacán más turisztikai 

termékekkel (azaz desztinációkkal) versenyez; 

 egy olyan komplex és integrált rendszer, amely a sikeres működtetéséhez korszerű 

turizmusirányítási és menedzsment szervezet meglétét feltételezi. 

 

Nem minden helyszín, térség válhat tehát turisztikai desztinációvá. Vannak olyan alapvető 

kritériumok, amelyeknek meg kell felelni ahhoz, hogy egy hely, térség turisztikai 

desztinációvá válhasson. A fentiek csak a legalapvetőbb szempontok. A desztinációk, vagy a 

desztinációs magterületek meghatározása és lehatárolása egy speciális kritériumrendszer 

kialakítását feltételezi, amely elsősorban a turista preferenciái, elvárása, szempontjai szerint 

történik (www.matur.hu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. A desztináció menedzsment fogalma 

 

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 földrajzi terület fejlődésének, az ott élők jólétének növelése.    

A desztináció menedzsment (DM) meghatározásához a következő fontos tételeket kell 

ismernünk: 

http://www.matur.hu/
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 A desztináció menedzsment egy turizmusszervezési, irányítási, működtetési 

módszer,  

 Megközelítése a coopetition, az „együttműködve versenyezni”,  

 A desztináción belül fejlesztéskoordináció megvalósítása – a belső identitás 

megteremtése – a desztináción belüli vállalkozások irányába a közösségi szféra 

versenysemlegességének biztosításával,  

 A desztináció menedzsment rendszer nem a területfejlesztési, ágazatfejlesztési 

intézmények helyett, hanem azok segítésére jön létre, 

 A desztináció menedzsment rendszere az alulról építkezés, s a felülről épülő 

támogatás együttes érvényesülésével kell, hogy kialakuljon az országban,  

 A desztináció menedzsmentre mindenütt szükség van, ahol turizmust akarnak 

fejleszteni és/vagy turizmust működtetnek, 

 A DM jó lehetőséget biztosít a márkaépítésre, de márka nélkül is létezik turisztikai 

desztináció, ez nem feltétel,   

 A márkaépítés a desztináció marketing feladata. A marketing fókuszában az 

egységes desztináció-márka építés, a turisztikai termékmárka(k) és a desztináció-

márka összhangjának megteremtése áll.  

 

A desztináció menedzsment rendszer kialakítása tehát alapvető piaci versenyképességi kérdés, 

kialakítását jelentős anyagi támogatás segíti a támogatási, pályázati rendszeren keresztül. A 

turisztikai ágazat szereplői érettek az együttműködésre, továbbá adott, és fejleszthető az a 

szakmai tudás, mely lehetővé teszi a sikeres desztináció menedzsmentet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. A turisztikai szervezetek meghatározása és csoportosítása 

 

A turizmus rendszerének összetett jellegéből következik, hogy a benne szerepet játszó 

szervezetek igen sokszínűek. A tevékenységüket teljes egészében vagy döntő részben a 

turizmusnak szentelő szervezetek mellett számos olyan, más tevékenységi területen működő 

szervezet létezik, amely egy-egy résztevékenységével a turizmushoz is kapcsolódik, és 

gazdasági eredményei kisebb-nagyobb hányadát a turisták pénzköltésének köszönheti. 

Ilyenek például a turisztikai vállalkozások beszállítói, az üdülőhelyeken működő 

kereskedelmi boltok és különböző más szolgáltatók, a turisták által látogatott városokban a 



 11 

tömegközlekedési eszközök, az egészségügyi szolgálat, a kulturális és sportintézmények egy 

része stb.  

A turisztikai szervezetek tehát a turizmus egy-egy részterületét üzleti alapon lebonyolító 

vállalkozások és a különböző területeken szakosodott turizmushoz kapcsolódó intézmények.   

 

A turisztikai szervezetek csoportosítása 

Szintek szerint nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi turisztikai szervezeteket 

különböztethetünk meg.  

 

Nemzetközi szervezetek: 

 Kormányszintű: 

  -  Turisztikai Világszervezet (UNWTO) 

 - Európai Unió: az Európai Bizottság Vállalkozási Főigazgatóságának 

Turizmus Egysége 

 Nem kormányszintű: 

- multinacionális vállalatok 

- nemzetközi magánszervezetek és szakmai szövetségek, például Utazási és 

Turisztikai Világtanács (WTTC), Nemzetközi Szálloda és Étterem 

Szövetség (IH&RA), Utazási Irodák Szövetségeinek Világszövetsége 

(UFTAA) 

   

Nemzeti szintű szervezetek: 

 Állami szint: 

  - Törvényhozás 

  - Államigazgatás 

 Nem állami szint: 

- Magyar Turizmus ZRt. 

- Hazai és nemzetközi vállalatok (például Danubius, IBUSZ, Malév, MÁV, 

HUNGUEST, stb.) 

- Szakmai szervezetek, például Magyar Turisztikai Egyesület (MATUR), 

Magyar Szállodaszövetség (MSZSZ) 

 

Regionális szervezetek: 

Állami: 

- Regionális Idegenforgalmi Bizottság (RIB) 

- Regionális Marketing Igazgatóság 

- megyei önkormányzatok idegenforgalmi bizottságai, megyei 

idegenforgalmi hivatalok és Tourinform irodák 

Nem állami: 

- a szakmai szervezetek regionális tagozatai, például a MATUR megyei 

tagozatai 

- regionális vagy megyei hálózattal rendelkező vállalkozások 

 

Helyi szervezetek: 

 Állami: 

- a települési önkormányzatok idegenforgalmi bizottságai és települési 

Tourinform irodák 

Nem állami: 

- turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, utazási irodák stb.) 

- helyi turisztikai egyesületek, klubok stb. 
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A magyarországi turizmus fentebb felvázolt szervezete tehát nemzetközi összehasonlításban 

viszonylag jól kiépítettnek mondható.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A turisztikai szervezetek menedzsmentje 
 

2.1  A turisztikai szervezetek menedzsmentjének sajátosságai 

 

A desztináció, a turisztikai térség, mint kínálati szereplő, eladó felfogható, mint egy 

hagyományos piacokon egy szervezet, egy vállalkozás, melynek célja, hogy saját termékei 

értékesítésével, minél sikeresebb legyen a piacon, s ez által elérje a céljait, amelyek anyagi és 

nem anyagi jellegűek lehetnek.  
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A desztináció menedzsment feladata a turisztikai vállalkozások piaci törekvéseinek, 

sikereinek, versenyképességének segítése, annak érdekében is, hogy az érintett 

desztinációkban egyre komplexebben, arányosabban érvényesüljenek a turizmus rendszerének 

gazdasági-társadalmi hatásai, az ott élők jólétének növelése érdekében.  

 

A desztináció sokféle szereplőt foglal magába, mint például a helyi önkormányzat, attrakciók, 

szolgáltatások tulajdonosai, üzemeltetői, helyi turisztikai konzorciumok és partnerségek, civil 

szervezetek, vállalkozásokat támogató intézmények, turisztikai fejlesztő intézmények, 

szervezetek, stb. mindazokat, akik érdekeltek az adott térség turizmusának fejlődésében. 

Ezeknek a szereplőknek az együttműködése hasonlít egy olyan lánchoz, amelynek a szemei 

egymásba kapcsolódnak. Ha ezek a szemek kioldódnak, a lánc is szétszakad. Amennyiben a 

desztináció kulcs- vagy kiegészítő funkcióit alkotó szereplői nem működnek együtt 

megfelelően, az negatívan befolyásolhatja, akár az egész desztináció megítélését. A 

desztináció kulcstényezőinek, valamint támogató infrastruktúrájának minősége, vagy hiánya 

jelentősen formálhatja a turista különböző szintű tapasztalatát: a turista ezáltal megítélheti az 

adott desztináció „minőségét” és észlelheti az utazás „értékét”.    

Az 1. ábrán a turisztikai értéklánc szereplőit kísérhetjük figyelemmel.  

Utazás előtti

információk

Foglalás Utazás

Vendég-

Fogadás

InformációSzállásÉtkezésAttrakciókInfra-

struktúra

Hazaút

Vissza-

Csatolás

Utazás előtti

imázs

Turisztikai értéklánc

A döntés

 
1. ábra: A turisztikai értéklánc elemei 

Forrás: www.europa.eu/enterprise (2002) 

 

A modell szerint az értéklánc kiinduló eleme az utazás előtti imázs, ehhez társulnak az utazás 

előtti információk, majd a desztináció kiválasztását követően megtörténik a látogató foglalása. 

Az értéklánc következő elemeiben fontos szerepet kap maga az utazás, tehát az úti cél 

megközelíthetősége, az oda való megérkezés mikéntje, a vendégek fogadása és a kapott 

információk minősége, mennyisége. A desztinációban való tartózkodás idején hangsúlyos 

tényezők: a szállás, az étkezés, az attrakciók, az infrastrukturális ellátottság, s a környezetben 

élők viselkedése, viszonyulása az ott tartózkodó turistákhoz. Az értéklánc végén nagy 

jelentőséggel bír a visszacsatolás, a kontrolling, amely döntő módon meghatározza a 

desztinációba érkezők nagyságrendjét, és a desztináció működésének fenntarthatóságát.      

 

Fabricius (2006) szerint az értéklánc rendszer elemei a következő tényezők: 

 imázs és annak kialakítása: arculat-, árképzés, stb. 

 utazás előkészítése: foglalás megkönnyítése, információ biztosítása, stb. 

 célterületre történő utazás: közlekedési eszközök, információ biztosítása, stb. 

http://www.europa.eu/enterprise%20(2002
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 megérkezés: közlekedés, transzfer, információ biztosítása, stb. 

 desztinációval kapcsolatos tapasztalatok: turisztikai- és háttérszolgáltatások 

összetétele, mint pl. attrakció, turisztikai termékcsomag, szállás-, étkezési lehetőség,  

 visszautazás: közlekedés, információ biztosítása, stb. 

 

A desztináció turisztikai értékláncként történő működtetéséhez szükséges egy olyan szervezet, 

amely kapcsolatot teremt a turista és a fogadó terület között, amely önálló, megfelelő 

kompetenciákkal és eszközökkel rendelkezik, és amely képes a szereplők koordinálására, a 

tevékenységek szintetizálására.   

 

A desztináció sikeres kialakításához a turisztikai szükséglet, a vevőelvárás alapú desztináció 

megközelítésből kell kiindulni, a hagyományos felfogás (mint célterület) 

továbbfejlesztéseként - egy folyamatorientált, a versenyre, a vevőigényekre irányuló, 

fókuszáló turisztikai együttműködés, hálózat, mint stratégiai üzleti terület (termék-piac 

kombináció) felfogásban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  A turisztikai szervezetek menedzsmentjének feladatai 

 

A turisztikai menedzsment lényege a turizmusrendszer kialakításának, fejlesztésének és 

működtetésének irányítása.  A menedzsment feladata a működési/üzemeltetési és fejlesztési 

célok kialakítása, illetve az elérésükhöz szükséges tevékenységek irányítása. Ez egy integráló 

feladat, amelynek ellátásához funkciók, szerepek és kompetenciák együttes felhasználása 

szükséges. 
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A menedzsment általános feladatai: 

- Tervezés  

- Erőforrás-menedzsment, amelynek összetevői: 

 attrakciómenedzsment 

 fejlesztésmenedzsment 

 pénzügyi menedzsment 

 emberi erőforrás menedzsment 

 operációs és változásmenedzsment 

- Marketing 

 

A turisztikai desztinációs szervezetek menedzsmentje a turizmus komplex és integrált 

tervezésének és működtetésének eddig követett gyakorlata azzal a különbséggel, hogy a 

turizmus rendszerének korszerűbb formában történő újragondolásában nagyobb szerep jut a 

„a területi koncentráció elvének” - mint a területi versenyképesség egyik fontos eszközének -, 

a tudatosabban és átgondoltabban működő területi együttműködéseknek. Másféle 

hangsúlyokat kap a komplexitás elve, amely egyrészt jelenti a turizmus más ágazatokkal való 

szoros kapcsolódási lehetőségeinek hatékonyabb kihasználását, másrészt feltételezi a 

turisztikai infra- és szuprastruktúra fejlesztése mellett a turizmust támogató háttér-

infrastruktúra intenzívebb fejlesztését. A versenyképes fejlesztések alapelve továbbá a 

fenntarthatóság és az innovatív szemlélet.  

A desztináció hatékony működtetésében is meghatározó szerepe van a területi koncentráció 

elvének, amely versenyelőnyöket generál. A desztinációknak meghatározott alapelvekre 

épülő, turisztikai szempontból jelentős térbeli koncentrációba célszerű tehát rendeződniük, 

mert ez által fokozható a terület gazdasági potenciálja. 

 

A fentiek szerint szükséges tehát egy korszerű turizmusirányítási rendszer kialakítása, amely 

magába foglalja az alábbi tervezési és működtetési lépéseket: 

 a desztinációk lehatárolási alapelveinek megteremtése, 

 a területi szintek meghatározása, 

 a desztinációk és a területi szintek kiépítése, 

 a desztináció menedzsment szervezeti kereteinek és finanszírozási hátterének 

kialakítása, 

 a desztináció menedzsment szervezetek feladatainak meghatározása, 

 hatékony működési mechanizmus és hatékony monitoring rendszer kialakítása, 

 a desztinációk illeszkedésének megoldása a statisztikai tervezési területek, a 

közigazgatás aktuális szervezeti kereteibe.  

 

Ahhoz, hogy valamely hely, térség turisztikai desztinációvá válhasson, szükséges 

rendelkeznie a turisztikai desztinációkat meghatározó tényezőkkel. Ezek a tényezők alapvető 

szempontok a desztinációs területek lehatárolásában, kijelölésében, fejlesztésük pedig 

meghatározó az adott desztináció versenyképessége növekedésének biztosításában.  

A turisztikai desztinációk meghatározó elemei a következő tényezők (Buhalis, 2000): 

 turisztikai attrakció, mint pl. természeti tényezők, ember alkotta tényezők, 

örökség, speciális események, stb.; 

 megközelíthetőség, mint pl. a teljes közlekedési rendszer, beleértve az 

utakat, a közlekedési eszközöket, stb.;  

 turisztikai szolgáltatások, mint pl. szálláslehetőség, vendéglátó szolgáltatás, 

kiskereskedelem, egyéb turisztikai szolgáltatások, stb.;  

 termékcsomagok;  
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 minden olyan tevékenység, amelyet a turista a tartózkodása alatt végezhet; 

 közszolgáltatások, mint pl. bankok, telekommunikáció, kórházak, stb.; 

(www.matur.hu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. A turisztikai desztináció menedzsment céljai 

   

A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) azon tevékenységek összessége, amely egy 

turisztikai fogadótérség (desztináció) számára ahhoz szükséges, hogy látogatókat vonzzon és 

számukra az ottani tartózkodás során tökéletes utazási élményt nyújtson úgy, hogy a 

látogatóforgalom gazdasági és környezeti hatásai a desztináció közössége számára előnyösek 

legyenek.  
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A TDM célja: a fenntartható és versenyképes turizmus rendszerének kialakítása és 

működtetése egy turistákat fogadó térségben. Ahhoz hogy a meghatározott célját elérje, a 

TDM feladata a turisztikai szolgáltatások integrálása, szervezése, fejlesztése, egységbe 

rendezése és megjelenítése, marketingje oly módon, hogy a fogadó térségben való tartózkodás 

a látogatók számára maradéktalan élményt, a fogadó közösség és vállalkozások számára pedig 

a turizmus optimális gazdasági, társadalmi és környezeti előnyöket nyújtson. Ezzel 

elősegítjük a desztináció turizmus rendszerének fenntartható működtetését, a desztináció 

fejlesztését. A működtetéshez egy megfelelő szervezetnek el kell látnia a menedzsment 

feladatokat, ezt nevezzük turisztikai desztináció menedzsment szervezetnek (TDMSZ). 

 

A turisztikai desztináció menedzsment tehát:  

 a fogadó közösségek érdekeit szem előtt tartó és azokat szolgáló tevékenység, mert 

küldetése: 

- a turisták számára minél teljesebb utazási élmény, 

- a fogadó közösségek számára pedig ezáltal (a turizmus fejlődésével) 

gazdasági, társadalmi és környezeti előnyök nyújtása, 

 a turizmus rendszerének egészét átfogja, mert a turisztikai kereslet és kínálat meg-

megújuló összhangját igyekszik és képes megteremteni, 

 a turizmus irányításának valamennyi alapvető feladatát ellátja, mert a tervezés, 

fejlesztés, marketing, szakmai tudás-fejlesztés és információ-menedzsment egymást 

feltételező tevékenységek a sikeres turizmus megteremtése érdekében. 

 

A TDM céljai: 

 a desztinációban élők életminőségének javítása, ehhez  

 a turizmusban érdekeltek (szakmai tevékenysége) nyereségességének biztosítása, ezért 

 a közös érdekeltségben rejlő-, valamint szakmai –és anyagi erők egyesítése (tudás- és 

forrásbázis létrehozása), ezért  

 a helyi érdekelt közösség bevonása a döntésekbe és fejlesztési folyamatokba,  

 a működtetésben és fejlesztésben professzionális döntések és szakmai vezetés 

alkalmazása, akik közreműködésével 

 fenntarthatóan versenyképes turisztikai desztináció kialakítása és működtetése, ehhez   

 a turisták igényeinek magas szintű és maradéktalan kielégítése, 

 a fenntarthatóság érdekében a környezet védelme és ápolása. 

 

A turisztikai desztináció menedzsment célok eléréséhez fontos eszközöket alkalmaz, melyek: 

 érdekképviselet, érdekérvényesítés, 

 turisztikai tervezés, 

 fejlesztés, 

 működtetés, 

 monitoring. 

 

 

A TDM Szervezet létrehozásának fő munkamódszere a szereplők integrálásával közösségi 

szintű, egyenrangú partnerség kiépítése, valamint a szereplők (turisták, lakosság, hatóságok, 

partnerszervezetek, turisztikai vállalkozások) igényeinek és érdekeinek megismerése, 

összehangolása. Ez egyben elengedhetetlen feltétele is a turisztikai szolgáltatások mind 

szélesebb körű integrálásának, egységbe szervezésének és egységes egészként, mint komplex 

turisztikai termék közös megjelenítésének, azaz a turisztikai desztináció létrejöttének. 
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A TDM rendszer felépítése alulról felfelé történik, hiszen a rendszer alapvető elemei maguk a 

turizmus megvalósulásának helyszínén nyújtott szolgáltatások, u.n. turisztikai termék elemek. 

Ezek hálózatba szervezésével, szolgáltatás-láncolatok létrehozásával alakíthatók ki a komplex 

turisztikai termékek, ami a turisztikai desztináció alapja. A turisztikai desztináció 

működtetéséhez szükséges szervezeti rendszer felépítése logikusan, tehát alulról felfelé 

történik, ugyanakkor kívánatos, hogy felülről támogatott legyen. 

A bázisát az un. helyi (települési szintű vagy több kisebb település együtt) szervezetek adják, 

majd a települési szintű szervezetek alakítják ki a kistérségi és azok együtt a regionális 

együttműködéseket, regionális TDM szervezeteket. 

 

A TDMSz szervezeti sajátosságai: 

 partnerségen alapuló szervezet, 

 döntéseit az érdekeltek bevonásával hozza, 

 döntéseinek végrehajtásához megfelelő önállósággal (saját erőforrásokkal és 

eszközökkel) rendelkezik, 

 szakmailag felkészült, hozzáértő munkaszervezetet alkalmaz. 

 

A turisztikai desztináció menedzsmentnek tehát egy önálló, megfelelő kompetenciával, 

eszközökkel és szakemberekkel ellátott, koordinációképes, integráló és kooperáló képességgel 

rendelkező szervezetnek kell lennie ahhoz, hogy sokrétű feladatát elláthassa.  

 

Működőképességének három fő feltétele a professzionalizmus, a partnerség és a pénz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  A turisztikai desztináció menedzsment kialakításának feltételei 

 

A TDM – modell gyakorlati alkalmazásához elengedhetetlen a TDM szervezeti rendszer 

kialakítása és működtetése. A szervezeti rendszer alapvető feltétele az alulról felfelé való 

építkezés, továbbá még három alapelv érvényesülése, ezek: a professzionalizmus, partnerség, 

valamint a pénz és a kompetencia (Lengyel, 2008).   
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Alulról felfelé való építkezés: A turizmus valamennyi szereplője csak a helyi vagy a települési 

szinten van jelen, a VICE – modell valójában itt érvényesül. A turizmus valójában mindig 

valamilyen helyi szinten „valósul meg”. A TDM szervezeti rendszer kiépítését jellemzően 

alulról kell kezdeni, ahol közvetlen a szereplők részvétele. A rendszer működése azonban 

hatékonyabban és könnyebben megvalósítható, ha a rendszer felépül nemzeti szintig és 

nemzeti szinten segítik, támogatják kialakítását. A helyi szint mellett szükség van magasabb - 

középső és regionális - szintű TDMSZ-ek létrehozására is, mert számos olyan tevékenység 

van, amely helyi szinten nem végezhető el, illetve magasabb szinten hatékonyabban 

végezhető. A helyi szint esetenként kevés például a komplex turisztikai termék kialakítására, 

mert egyes szolgáltatások csak egy másik, pl. szomszédos településen találhatók.  

A turisztikai desztinációk egy rendszeren belül egymásra épülnek, erősítik egymást és minél 

nagyobb és karakteresebb egy desztináció, annál „messzebbről” lesz látható a turisztikai 

piacon. Azaz ahogy a turisztikai desztináció, mint komplex termék/piac kombináció épül, 

szerveződik egyre nagyobb térséget átfogva, úgy jönnek létre az egyre „magasabb szintű” 

TDM szervezetek is az adott szinten ellátandó feladatok ellátására. 
 

Partnerség: A széleskörű partnerség kiépítése teszi lehetővé, hogy egyáltalán a szolgáltatások 

láncolata, együttműködése kialakuljon, a desztináció „szervezetté” váljon, s a fogadóközösség 

egésze megfelelő szemlélettel viszonyuljon a turizmushoz és megpróbáljon jó benyomást 

gyakorolni a turistákra. A turista számára az utazás értelmét az élmény nyújtja, amelyre a 

desztinációban szerzett benyomások és tapasztalatok összessége hat, tehát a felelősök között a 

köz- és a magánszektor szereplői mind megtalálhatók. Ezért is fontos az alulról építkezés, 

mert csak így lehet mindegyiküket bevonni. Az önérdek felismerése a közösségi érdekekben 

az egyik legerősebb motiváció a tudatos közös cselekvésre és a közösség szemléletformáló 

ereje tud hatni a szereplőkre, még a külső környezetre is.    

 

Professzionalizmus: A szakszerűség elengedhetetlen ahhoz, hogy a megfelelő vonzerővel 

rendelkező térség komplex turisztikai terméket vagy termékeket hozzon létre és megfelelő 

minőségben működtesse azokat, tehát olyan desztinációvá váljon, amely a turisták számára 

olyan maradéktalan élményt nyújt, amely  a térség vonzerejét erőteljesen megnöveli. Ehhez 

fontos, hogy a fogadóképesség tervszerű kialakítása, működtetése és marketingje a hazai és a 

nemzetközi keresleti trendek figyelembevételével valósuljon meg. Tartós gazdasági 

eredmények szakszerűség és a turizmus egészének átfogó ismerete nélkül nem érhető el.  A 

turisztikai desztináció menedzsment szervezetben a turizmus minden szereplője tag lehet, de a 

mindennapi munkát a szervezet operatív munkaszervére kell bízni, amely felkészült 

menedzser irányításával szakszerűen készíti elő a közös döntéseket, és végzi el a mindennapi 

feladatokat, ezen belül a turisták kiszolgálását. A szervezet szakmai irányítói kizárólag 

megfelelő szintű szakértelemmel rendelkező emberek lehetnek, melyek képesek irányítani a 

rendszert. Ehhez folyamatos képzés, önképzés és szemléletformálás szükséges. 

 

Pénz és kompetencia: A pénz ahhoz szükséges, hogy turizmus lehetőleg összes helyi 

szereplőjét tömörítő TDM szervezet központi vagy más támogatások nélkül, önállóan is 

cselekvőképes legyen. Legalább a működéshez, a marketinghez és a pályázatokon való 

részvételhez legyen saját ereje, amit tagjai tagdíj-hozzájárulásukkal biztosítanak, és egyéb 

forrásokkal (pályázat, szponzorok stb.) kiegészítenek. A kompetencia szintén a tagoktól 

származik. Az önkormányzat bizonyos, a turizmussal kapcsolatos döntési kompetenciákat 

átadja a TDM szervezetnek –amelyben ő is döntést hozó tulajdonos partnerként jelen van, s 

ezt követően, ha arra valamely okból szükség van (pl. infrastrukturális fejlesztések, 

események, stb.), turizmussal kapcsolatos döntést csak a TDM szervezet egyetértésével hoz. 
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A turizmussal kapcsolatos feladatok és szakmai döntések átruházásával az önkormányzat 

egyben hozzájárul a TDM szervezet költségeihez, mint „legjelentősebb tagdíj-befizető”.   

Mindez nem zárja ki, hogy az állam legalább az első években „felülről” is támogassa a TDM 

szervezetek kialakítását és működését. Ennek az elvi alapja az, hogy a TDM szervezeti 

rendszer fokozatosan átveszi a turizmus működtetésével kapcsolatos közcélú feladatok 

ellátását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. A turisztikai desztináció menedzsment szervezeti rendszer szintjeinek  

hatóköre és céljai 

 

A turizmusnak az adott desztinációban vannak kvalitatív és kvantitatív hatásai a turisták és a 

fogadó közösség számára egyaránt. A turista pihen, regenerálódik, élményekkel gazdagodik, 

kényezteti magát, de maga a terület is érzi társadalmi, környezeti, kulturális folyamataiban a 
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realizált turizmusnak a kedvező és részben a kedvezőtlen hatásait. A második, mennyiségi 

oldal elsősorban gazdasági jellegű: munkahelyteremtés, jövedelemforrás, 

infrastruktúrafejlesztés, kiegyenlítődés, eredményesség, saját forrás megteremtése a további 

fejlesztéshez, s még sok más jelenség révén. 

 

Desztináció menedzsmentre különösen ott van szükség, ahol a fogadóterület egy komplex, - 

adott esetben sok termékből álló - sajátos termékként, s fizikai és szocio-kulturális entitásként 

jelenik meg. A szervezeti, együttműködési rendszer alapját a desztináció különböző 

szintjeinek, az adott fogadóterület marketingjét koordináló szervezetek, összehangolt 

tevékenysége adja.   

 

A TDM szervezeti rendszer négy szintből áll: a helyi szint, a térségi szint, a regionális szint és 

az országos szint, melyet a 2. ábra szemléltet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

2. ábra: Desztináció menedzsment szintek és érintettek 
Forrás: Hidvéginé, 2007 

 

2.5.1. Helyi desztináció menedzsment szervezetek 

 

Az alulról építkező regionális TDM szervezeti rendszer legalsó szintjét a települések jelentik, 

a rendszer kiépítését tehát itt kell elkezdeni. Egy adott település vagy kistérség turizmusával 

kapcsolatos teendőit a helyi desztináció menedzsment szervezet (HDMSZ) látja el – 

amelynek kialakítása lehet települési, kistérségi vagy egyéb önkormányzati társulás, 

meghatározó turisztikai vállalkozás, turisztikai szereplő, az adott település, térség 

turizmusfejlesztésében érdekelt „vezető személyiség” által indukált kezdeményezés, de az 

adott területen működő turisztikai szolgáltatóknak döntő részét legalább integrálnia kell 

létrehozásához.  
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A helyi lakosság, az önkormányzatok és a turisztikai szolgáltatók szoros együttműködésével a 

helyi DMSZ a helyi turisztikai termékek, szolgáltatások fejlesztését és promócióját, a turisták 

információval való hiánytalan ellátását végzi. A szervezet felállításának és működtetésének 

elsősorban azokban a településeken, vagy több településen együtt, vagy kistérségekben van 

gyors szakmai létjogosultsága, amelyek kellő turisztikai potenciállal rendelkeznek. 

 

Ennek megalakításában kiemelt szerepet játszanak a turisztikai vállalkozások, a települési 

önkormányzatok, a civil szervezetek. Lehetséges irány a települések szövetkezése, ennek 

következtében szerepük és jelentőségük a turisztikai piacon megnövekszik. El kell dönteni 

helyben, melyik felsőbb DM szinthez, térségi desztináció menedzsmenthez csatlakoznak, 

általában, vagy bizonyos turisztikai területeken, termékeknél. A döntés meghozatalkor a 

legfőbb szempont turisztikai jellegű kell, hogy legyen. A társuló partnerekkel együtt 

létrejövő/létrehozandó komplex turisztikai termék a mérvadó, a létrejövő turisztikai 

desztináció vonzereje számít, hiszen az a cél, hogy a turista majd azt válassza, mert olyan 

komplex szolgáltatásokat tud nyújtani, amely maradéktalan élményt jelent majd számára. Ez 

megalapozza a későbbi jobb értékesíthetőséget. Gazdaságosabban működtethető, és nagyobb 

kínálat teremthető, amennyiben turisztikai értelemben ésszerű csatlakozások jönnek létre. Így 

a szakterületen végzett munka eredményesebb lehet, és költségei kevesebb terhet rónak egy-

egy településre.  

 

A helyi DMSZ-ek által nyújtott fő szolgáltatások a célcsoportok tekintetében három típusba 

sorolhatók: 

1. szolgáltatások látogatók / turisták részére 

2. szolgáltatások a helyi DMSZ tagjai számára és 

3. szolgáltatások a helyi DMSZ-kel együttműködő külső szervezetek számára (más helyi, 

mikro-régiós és regionális DMSZ, szakmai szervezetek, civil szervezetek, vállalkozások, stb.) 

 

Szolgáltatások látogatók / turisták részére 

 

A helyi DMSZ az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a látogatók / turisták számára: 

 Információs irodát (Tourinform) szolgáltató központot (visitor center) alakít ki és 

működtet; 

 Fogadja a beérkező turista megkereséseket, tájékoztatja az érdeklődőket, tájékoztató 

anyagokat, marketing kiadványokat küld és ad át az utasoknak, turisztikai 

szolgáltatásokat közvetít számukra; 

 Ajánlatkéréseket fogad, ajánlatokat, ajánlati csomagokat állít össze, ajánlatot készít az 

érdeklődők részére; 

 Turisztikai Információs technológiai (IT) alkalmazás működtetése révén gyors és 

hatékony elérhetőséget és tartalmas információkat biztosít a potenciális és tényleges 

látogatók / vendégek részére; 

 A térségben bármely látogató számára különböző turisztikai szolgáltatásokat biztosít 

(pl. animáció, rendezvények, programok); 

 Ügyfélkövetési (follow up) feladatokat lát el (pl. utólagos promóciós információk 

küldése, hírlevél, DM levelek); 

 Koordinálja a turisták számára a helyi szinten nyújtott turisztikai kedvezményeket (pl. 

kedvezmény kártyák); 

 Fogadja a látogatók / turisták esetleges reklamációit, panaszait, kivizsgálja és rendezi 

azokat. 
 

Szolgáltatások a helyi DMSZ tagjai számára 
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A helyi DMSZ az alábbi szolgáltatásokat nyújtja tagjai számára: 

 A tagok számára folyamatosan biztosítja a DMSZ munkájába és döntéshozatalába 

való bekapcsolódás lehetőségét; 

 Biztosítja a helyi DMSZ folyamatos működtetését, szolgáltatásainak elérhetőségét a 

tagok számára; 

 Rendszeres tájékoztatást ad a tagok részére a helyi DMSZ működésének 

eredményességéről; 

 Érdekképviseleti feladatokat lát el a helyi önkormányzat, valamint a helyi és 

magasabb szintű közigazgatási szervezetek, állami szervezetek, valamint a szakmai 

(turisztikai) szervezetek irányában; 

 Ellátja a tagok képviseletét külső együttműködő szervezetek irányában (más helyi, 

mikro-régiós és régiós DMSZ-ek, beszállítók, alvállalkozók, civil szervezetek, stb.); 

 Szakmai (turisztikai) kompetenciákat koncentrál a helyi DMSZ-en belül a tagok 

hatékony támogatása érdekében; 

 Hosszú távú stratégiát és éves terve(ke)t készít a kompetenciájába tartozó térség 

(települések) turizmusának működtetésére / fejlesztésére a tagok érdekeltségének 

megfelelően. 

 Kialakítja a helyi marketing stratégiát és közreműködik a mikro-régiós és regionális 

marketing stratégia kialakításában; 

 Turisztikai szempontból fontos rendezvényeket, programokat kezdeményez, valósít 

meg; 

 Turisztikai kiadványokat, promóciós termékeket készít, terjeszt; 

 Folyamatosan tájékoztatja a tagokat a tervezett és megvalósuló programokról, 

akciókról, rendezvényekről (tartalma, időpontja, csatlakozás lehetősége, feltételei); 

 Tagok kezdeményezéseit fogadja, értékeli és beilleszti a programtervbe, a 

kezdeményezésről tájékoztatja a többi érintett tagot; 

 Felméri a helyi képzési igényeket, megszervezi és megvalósítja az igényelt 

képzéseket; 

 Felméri és értékeli a látogatók / turisták / vendégek elégedettségét, s annak 

eredményeit átadja a tagok részére; 

 Felméri és értékeli a tagok elégedettségét, s a felmérés eredményeit megosztja és 

közösen értékeli a tagokkal; 

 Közreműködik a helyi turisztikai értékek karbantartásában; 

 Turisztikai IT alkalmazást működtet, ezzel biztosítva a tagok szolgáltatásinak 

rendszerbe szervezését, helyi (települési) turisztikai termékké formálását és 

információinak hatékony elérhetőségét, valamint a szervezeten belüli eredményes 

kommunikációt; 

 Támogatást nyújt a tagok számára a turisztikai IT alkalmazás kezelésében; 

 Az IT rendszer segítségével statisztikailag folyamatosan feldolgozza a helyi turisztikai 

szolgáltatásokat, és az eredményekről rendszeresen tájékoztatja a tagokat; 

 Tájékoztatja a tagokat az együttműködő szervezetekkel közösen végzett kutatások 

(piac, technológia, termékek, stb.) eredményeiről is. 

 Beszámolót készít a szervezet működéséről a tagok által igényelt rendszerességgel. 

 

Szolgáltatások külső szervezetek irányába 

 

A helyi DMSZ az alábbi szolgáltatásokat nyújtja külső szervezetek felé: 
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 Részvétel a mikro-régiós és a regionális közös marketing stratégia kialakításában, 

megvalósításában; 

 Részvétel a közös kutatások előkészítésében, végrehajtásában és értékelésében; 

 Együttműködés a helyi, mikro-régiós, regionális (balatoni) programok, rendezvények, 

akciók kidolgozásában, megvalósításában, értékelésében; 

 Tájékoztatás külső szervezeteket is érintő attrakciókról, programokról; 

 Együttműködés a helyi, mikro-régiós és regionális kiadványok, promóciós anyagok 

előkészítésében, valamint igény szerint terjesztésében; 

 Turisztikai adatokat (látogatószám, vendégéjszaka szám, termékek, stb.) szolgáltat a 

mikro-régió és régió felé, illetve fogadja a nagyobb térségi összevont adatokat, 

statisztikai eredményeket; 

 Közös fejlesztési projekt ötleteket ajánl, fejlesztéseket javasol, kezdeményez (a mikro-

régiós és/vagy regionális szervezetnek, helyi vállalkozásoknak, stb.); 

 Folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, közös pályázatokat kezdeményez 

külső partnerekkel, mikro-régióval, stb. (esetenként elkészíti és megvalósítja, 

menedzseli, értékeli a pályázatokat). 

 Pályázati kiírásokat kezdeményez különböző támogató szervezeteknél (érintett RFÜ, 

turisztikai államtitkárság, stb.) 

 A helyi önkormányzat számára infrastrukturális beruházásokat / fejlesztéseket javasol, 

illetve véleményezi a helyi fejlesztési / rendezési terveket. 

 Továbbá minden olyan tevékenységben együttműködik külső szervezetekkel, amely a 

tagok és a közösség érdekeit szolgálja és az egyesület / DMSZ döntési kompetenciával 

bíró testülete elvállal (Nyirádi-Semsei, 2007). 

 

A helyi desztináció menedzsment szervezet működésének forrásai lehetnek: a tagdíjak, 

önkormányzati támogatások, különböző pályázati források, szponzori bevételek és a 

tevékenységük, saját szolgáltatásaik bevételei. 

 

2.5.2.Térségi desztináció menedzsment szervezetek 

 
Eggyel magasabb szinten - alulról építkezve - a rendszer második tagja a térségi desztináció 

menedzsment szervezet. A TDMSZ-t a helyi szintű szervezetek hozzák létre, például szövetség 

formájában. Erre a szintre azért van szükség, hogy a desztináció, mint termék komplexitása 

növekedjen, a vonzerő fokozódjon. Fontos látnunk azt is, hogy egy nagyobb térség jobban 

képes lehet komplex turisztikai terméket kialakítani, és így önálló desztinációvá válni, mert a 

földrajzi közelség következtében a vonzerők összegződnek és hatókörük megnő, ami sajátos 

turizmusformák létrehozását teszi lehetővé (például falusi, öko-, lovas-, kulturális, bor-, 

termálturizmus stb.). 

A szervezet megalakításában döntő szerepük van a turisztikai vállalkozásoknak, az 

önkormányzatoknak, szakmai szervezeteknek, civil szervezeteknek, és a helyi kamarának.  

 

A térségi DMSZ-ek által nyújtott főszolgáltatások a célcsoportok tekintetében két típusba 

sorolhatóak: 

 szolgáltatások a térségi DMSZ tagjai számára és 

 szolgáltatások a térségi DMSZ-ekkel együttműködő külső szervezetek számára (más 

helyi, mikro-régiós szervezetek, vagy a balatoni regionális DMSZ, szakmai 

szervezetek, civil szervezetek) 

 

Szolgáltatások a térségi DMSZ tagjai számára 
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A térségi DMSZ az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a tagjai számára: 

Biztosítja a térségi DMSZ folyamatos működését: 

 Érdekképviseleti feladatokat lát el az önkormányzatok és a közigazgatási szervezetek, 

állami szervezetek, valamint a szakmai (turisztikai) szervezetek irányában; 

 Ellátja a tagok képviseletét külső együttműködő szervezetek irányában (más helyi, 

térségi és balatoni DMSZ-ek, beszállítók, alvállalkozók, civil szervezetek, stb.); 

 A tagok számára biztosítja a térségi DMSZ munkájába és döntéshozatalába való 

bekapcsolódás lehetőségét az alapszabály alapján; 

 Biztosítja a térségi DMSZ és munkaszervezetének működtetését, szolgáltatásainak 

folyamatos elérhetőségét a tagok számára; 

 Rendszeres tájékoztatást ad a tagok részére a térségi DMSZ működésének 

eredményességéről; 

 Szakmai (turisztikai) kompetenciákat koncentrál a térségi DMSZen belül a tagok 

hatékony támogatása érdekében; 

 Szponzorok felkutatása (turisztikában érdekelt szponzorok és turisztikában nem 

érdekelt egyéb szponzorok); 

 

Kialakítja és megvalósítja a térségi marketing stratégiát és közreműködik a balatoni 

regionális marketing stratégia kialakításában:      

 Közvetlen munka-kapcsolatot tart a térségi szövetségbe szerveződött helyi szintű 

DMSZ szervezetek desztináció menedzsereivel, akikkel együtt döntenek szakmai 

kérdésekben. 

 Térségi szolgáltatási csomagokat állít össze és ajánl ki; 

 Turisztikai szempontból fontos rendezvényeket, programokat kezdeményez, a 

megvalósítást koordinálja; 

 Kialakítja a térségi egységes, ám egyedi sajátságokat mutató turisztikai arculatát; 

 Különböző csatornákon keresztül szervezetten piacra juttatja a térség turisztikai 

kínálatát; 

 Turisztikai kiadványokat, promóciós termékeket készít, terjeszt, és azokat követi; 

 Koordinálja a térségi szintű turisztikai kedvezményeket (pl. kedvezmény kártyák a 

látogatók számára); 

 Fogadja a tagok kezdeményezéseit, azokat értékeli, beilleszti a programtervbe, a 

kezdeményezésekről, tájékoztatás ad a többi érintett tag részére; 

 A tagokat folyamatosan tájékoztatja a tervezett és megvalósuló marketing akciókról, 

programokról, rendezvényekről (tartalma, időpontja, csatlakozás lehetősége, 

feltételei); 

 Kézben tartja és koordinálja a sajtókapcsolatokat; 

 Piackutatásokat kezdeményez és végez; 

 Összesíti és értékeli a helyi szintű DMSZ-ek vendég elégedettség felméréseit, 

eredményeit visszacsatolja a tagok felé; 

 Összesíti és értékeli a helyi szintű DMSZ-ek vendég-reklamációit, a panaszok 

kezelésének eredményeit és a leszűrt tapasztalatokat visszacsatolja a tagok irányába; 

 

Figyeli a pályázati lehetőségeket, pályázatokat készít, illetve támogatást nyújt pályázatok 

elkészítéséhez a tagoknak. 

 

Felméri a térség szakmai (turisztikai) képzési igényeket, megszervezi és megvalósítja a 

képzéseket; 
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 Felméri a tagi elégedettséget, és közösen értékeli azt a tagokkal; 

 Közreműködik a térségi turisztikai értékek karbantartásában (pl. bicikli utak, stb.); 

 Összesíti az azonos típusú tagi beszerzési igényeket és a beszerzéseket megvalósítja; 

 

- Turisztikai IT alkalmazást működtet: 

 Ezzel biztosítja a tagok és a DMSZ szolgáltatásinak rendszerbe szervezését, turisztikai 

termékké formálását és információinak hatékony elérhetőségét, valamint a szervezeten 

belüli eredményes kommunikációt; 

 Támogatást nyújt a tagok számára a turisztikai IT alkalmazás kezelésében; 

 Informatikai alkalmazások segítségével statisztikailag folyamatosan feldolgozza a 

térségi turisztikai szolgáltatásokat és eredményeket; 

 Térségi internetes portált működtet; 

 Egységes térségi IT arculatot alakít ki; 

- A tagokat tájékoztatja az együttműködő szervezetekkel közösen végzett kutatások (piac, 

technológia, termékek, stb.) eredményeiről. 

 

Szolgáltatások külső szervezetek irányában 

 

A térségi DMSZ az alábbi szolgáltatásokat nyújtja külső szervezetek részére: 

 Részt vesz a regionális szervezet közös marketing stratégiájának kialakításában, 

megvalósításában; 

 Részt vesz a közös kutatások előkészítésében, végrehajtásában és értékelésében; 

 Tájékoztatást ad a külső szervezeteket is érintő programokról, fejlesztésekről, 

projektekről; 

 Együttműködik a helyi, térségi és balatoni programok, rendezvények, marketing 

akciók kidolgozásában, megvalósításában, értékelésében; 

 Együttműködik a helyi, térségi és balatoni regionális kiadványok, promóciós anyagok 

előkészítésében, kiadásában, terjesztésében; 

 térségi turisztikai adatokat (vendég, termék) gyűjt, szolgáltat a regionális 

szervezetnek, valamint érdekeltségi körébe tartozó más külső szervezeteknek; 

 Közös projekt ötleteket, fejlesztéseket ajánl, javasol, generál; 

 Figyeli a térségi szintű pályázati lehetőségeket, közös pályázatokat kezdeményez, 

készít, megvalósít, értékel; 

 Együttműködik a térségben működő egyéb szakmai szervezetekkel; 

 Együttműködik a térségben lévő önkormányzatokkal és más önkormányzati 

szervezetekkel (pl. Többcélú Kistérségi Társulás, stb.); 

 Kapcsolatot tart a kistérségi és régiós Területfejlesztési Tanácsokkal, (információ 

csere, fejlesztési javaslatok készítése, infrastrukturális beruházási javaslatok 

továbbítása számukra, lobbi, stb.). 

(Nyirádi-Semsei, 2007) 

 

 

 

A térségi desztináció menedzsment tevékenység főbb elemei:  

 Stratégiai és operatív tervezés: 

- Fejlesztési koncepció, stratégia, program készítés  

- Szakmai érdekérvényesítés 

- Kooperációs mechanizmusok kialakítása (fórumok, bizottságok, stb.) 
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 Piacelemzés – piackutatás: 

- Külső környezet elemzése 

- Közvetlen piac elemzése 

 a kínálat elemzése 

 a keresletelemzés, célcsoport meghatározása 

 versenytárselemzés  

 a piac változásainak figyelése 

 beszerzési, beszállítói piac elemzése 

- A saját termék „siker” ellenőrzése, elégedettség-kutatás, kontrolling 

 Termékfejlesztés: 

- Az igények, a kereslet felmérése 

- A kínálat, konkrét kínálati elemek kialakítása, bővítése 

- Meglévő termék-elemek összekapcsolása kínálattá 

- Sajáttermék fejlesztés utazásszervezők részére 

 

 Az eladás, értékesítés:  

- Tervezés, célcsoport akvizíciós munka 

- Szakvásár  

- Kínálat prezentáció – honlap / turisztikai portál kialakítás 

- Nagykereskedelmi értékesítés 

- Study Tour előkészítés, lebonyolítás 

- Elektronikus értékesítés 

 Integrált marketingkommunikáció: 

- Közös marketing stratégia és éves tervek készítése, megvalósítása 

- Reklám - tervkészítés, fejlesztés, megvalósítás, figyelés 

- SP (Sales Promotion) – akciók, kampányok realizálása 

- PR (Public Relations) tevékenység (belső – külső) 

- Személyes kommunikáció  

- Marketing eszközök tervezése: 

 internet-megjelenés, 

 nyomdai anyagok készítése, terítése, 

 közös hirdetési akciók szervezése, 

 szponzorok megnyerése,  

 címtár fejlesztése, sajtószolgálat, sajtótájékoztató, sajtó 

anyagok készítése, 

 újságírók kisérése,  

 foto-, filmarchívum készítése,  

 ütemezett előadások szervezése /programokról, 

eseményekről/, bemutatók előkészítése. 

 
A térségi DM szervezet javasolt működési formája a nonprofit társaság, esetleg az egyesületi 

forma. A tulajdonosi körét alkotják a társult helyi TDM szervezetek, azaz a térség turisztikai 

vállalkozásai, esetleges tematikus klaszterek, a térség önkormányzatai (térségi társulásai), 

valamint egyéb civil és a kulturális szervezetek. Fontos, hogy a térség fő vonzerejét adó 

szervezetek társuljanak, tagok legyenek. 

 

A térségi TDMSZ működésének forrásai:  

 tagdíjak – tagi szolgáltatások,  

 önkormányzati támogatás,  
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 pályázatok,  

 különböző feladatokra kapott támogatás, 

 szponzori bevételek,   

 tevékenység saját bevételei. 

 
A térségi TDMSZ működése megvalósulhat egy helyszínen, koncentráltan, de lehetséges 

nagyobb, strukturáltabb turisztikai térségek esetében – szakmai munkamegosztásra épülő – 

több-telephelyes működés is. Ez esetben az infrastruktúra-igény nagyobb, de a kooperáció, 

működőképesség jobban is biztosítható.  

 

 A humán erőforrás igény szempontjából célszerű a térségben a szakmai kompetenciákat a 

közös érdekek mentén összekapcsolni, hogy a széles és szakmailag igényes tevékenység jól 

megvalósuljon. Szükséges humánerőforrás igény: 

 Térségi TDM menedzser 

 irodavezető,  

 Marketing-team: elemző-tervező, értékesítő, kommunikációs menedzser, 

rendezvényszervező. 

 Célszerű gyakornokok alkalmazása (felsőoktatásból) szükség esetén,  

 Esetenként egyes feladatok átvállalhatóak egyes tagok által, illetve esetleg pl. 

marketingkutatás a regionális TDMSZ által.  

 

A térségi TDM szervezet szakmai felügyeletére célszerű a tulajdonosi körből Felügyelő 

Bizottságot alakítani, míg a stratégiai döntések megvitatására, a széles nyilvánosság 

bevonására Térségi Turisztikai Fórumot működtetni. 

 

2.5.3. Regionális desztináció menedzsment szervezetek 

 

A regionális DMSZ létrehozása megteremti a régió turizmusában érdekeltek –egyenrangú 

partnerségén alapuló – közös platformját, amely minden érdekelt bevonásával lehetővé teszi a 

turizmus irányításának európai szintű modernizálását a hosszú távon fenntartható 

versenyképes turizmus kialakításának érdekében. 

A regionális DMSZ célja a tagszervezetek/tagok együttműködésének támogatása, valamint 

magasabb szintű érdekképviselete hazai és nemzetközi szervezetek (és piacok) irányában, 

melynek keretében feladata a nagyobb desztináció kínálatának összehangolt, egységes 

megjelenítése, a desztináció márkává fejlesztése, s ennek érdekében a tagok marketing-, 

szakmai munkájának szintetizálása, koordinálása, minőségi fejlesztése. 

 

A regionális DMSZ egy szakmai kompetenciákkal jól felkészült szervezet, mely az önálló 

működéshez szükséges minden erőforrással (humán, infrastruktúra egyaránt) kell 

rendelkezzen. Az alapszabály szerint az elnökség tagjai közül határozott időre (például 3-4 

évre) választja meg elnökét, és egyúttal gondoskodik az operatív feladatok magas színvonalú 

irányításához megfelelő felkészültséggel és kapacitással rendelkező desztináció menedzserről 

(ügyvezető elnökről) is, aki egyben a munkaszervezet vezetője. 

A napi operatív munkát egy professzionálisan működő csapat, a munkaszervezet/központi 

iroda munkatársai látják el. Az önálló munkaszervezet működtetésének előnye, hogy állandó 

munkatársakkal, folyamatosan fejlődve, tapasztalataikat évről-évre hasznosítva látják el 

feladataikat. A magas szakmai felkészültség, a szervezeti kompetenciák már a kiválasztásnál 

érvényesíthetők. Az állandó apparátus a regionális DMSZ presztízsét emeli, kapcsolatait, 

képviseletet külső szereplőkkel, partnereivel itthon és külföldön hatékonyabban építi, 
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támogatja. Ennek a modellnek a kialakítása, működése költséges, a tagszervezetek 

hozzájárulása mellett állami források is szükségesek (Nyirádi-Semsei, 2007). 

 

A regionális DMSZ szolgáltatásai a Balaton szintű DMSZ-en keresztül kerül bemutatásra 

 

A Balaton szintű DMSZ elsődlegesen a tagszervezetek/tagok érdekében nyújt 

szolgáltatásokat. 

Komplex szolgáltatásai az alábbi típusokba sorolhatóak: 

1. Külső szervezetekkel való együttműködés 

2. Marketing, PR szolgáltatások 

3. Szakmai támogató szolgáltatások 

4. Kiegészítő szolgáltatások 

 

A Balaton szintű DMSZ szorosan együttműködik külső szervezetekkel: 

 Tagszervezetek érdekképviselete külső szervezetek irányában 

 Kapcsolattartás hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel 

 Együttműködés a Magyar Turizmus Zrt-vel, annak belföldi és külföldi képviseleteivel 

 Együttműködés a Balaton szinten érintett jelentős üzleti vállalkozásokkal 

 Együttműködés a Turisztikai Szakállamtitkársággal 

  

A Balaton DMSZ az alábbi marketing és PR szolgáltatásokat nyújtja tagszervezetei részére: 

 Balaton térség turisztikai stratégiájának, átfogó fejlesztési koncepciójának kidolgozása 

 Balaton térség szintű marketingterv összeállítása, összehangolása 

 „Balatoni-márka” kialakítása, arculatépítés, image javítása, egységes megjelenés 

támogatása 

 Balaton ismertségének növelése belföldön és külföldön 

 Turisztikai szolgáltatások helyzetének elemzése, értékelése; 

 Piackutatás és értékelés elvégzése 

 Promóciós és PR tevékenység végzése belföldön és külföldön 

 Balaton térség szintű kommunikáció tervezése, megvalósítása (belső és külső 

egyaránt) 

 Balaton térség szintű média kapcsolatok kézbentartása 

 Sajtófigyelés, információk értékelése 

 A tagszervezetek együttműködésének támogatása a turizmus marketing területén 

 

A Balaton DMSZ szakmai támogató szolgáltatásai tagszervezetei, tagjai részére: 

 Szakmai (turisztikai) tanácsadás, támogatás nyújtása 

 Oktatási és továbbképzési tevékenység ellátása, tanulmányutak szervezése, oktatási 

anyagok elkészítése 

 Regionális honlap működtetése 

 Informatikai támogatás nyújtása tagoknak (egységes arculat, közös alkalmazás 

feltételeinek megteremtése) 

 Turisztikai pályázatok figyelése, pályázatok előkészítésének támogatása a 

tagszervezetek számára, önálló pályázatok készítése 

 Szakmai pályázatok kiírásának indítványozása, előterjesztése, elkészítése, 

véleményezése 

 Idegenforgalmat/turizmust érintő jogszabályok, rendelkezések tervezeteinek 

megvitatása, véleményezése, jogszabályalkotás kezdeményezése, szakmai 

befolyásolása 
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 Turizmust érintő jogszabályok változásainak követése 

 Tagszervezetek közötti információáramlás támogatása (hírlevél, intranet, stb.) 

 Szakmai (tematikus) munkacsoportok működtetése 

 A Balaton térség és szolgáltatóinak képviselete belföldi és külföldi turisztikai 

kiállításokon, vásárokon 

 

A Balaton szintű regionális DMSZ kiegészítő szolgáltatásokat is végez, amelyek egyrészt a 

DMSZ-ek működését, másrészt a TDM-filozófia terjesztését erősítik: 

 A TDM filozófiájának elterjesztése, népszerűsítése 

 Közhasznú tevékenység, közfeladatok ellátása 

 Pártoló tagok, szponzorok felkutatása 

 A tagszervezetek által meghatározott szolgáltatás minősítési, besorolási eljárásban 

való részvétel 

 Azoknak a feladatoknak az ellátása, amelyekre a térségi szervezetek felhatalmazzák, 

vagy megbízást adnak (Nyirádi-Semsei, 2007). 

 

Balaton DMSZ működtetésének főbb szerepkörei 

 

A regionális balatoni DMSZ működtetésének feladatai öt szerepkörben definiálhatóak: 

1. Regionális DMSZ elnöke – szervezet képviselete, stratégiai irányítása, érdekképviselet 

ellátása 

2. Desztináció Menedzser/ügyvezető elnök – szervezet működésének és szakmai 

tevékenységének operatív irányítása, érdekképviselet ellátása 

3. Marketing, PR és Értékesítési menedzser – szervezet szakirányú feladatainak 

irányítása, ellátása 

4. Termék- és kínálat-fejlesztési menedzser – szervezet szakirányú feladatainak 

irányítása, ellátása 

5. eCommerce menedzser – szakmai tevékenység ellátása 

6. Pénzügyi és adminisztrációs vezető - szervezet szakirányú feladatainak irányítása, 

ellátása 

7. Irodai beosztott munkatársak - 1 fő titkárságvezető, s minimálisan 1-1 fő 

szakterületenként /osztályonként 

 

A regionális DM szervezet működésének forrásai: 

 az adott régió területén keletkezett teljesítménnyel (IFA összegével) arányos 

kiegészítő támogatás, azaz pl. a régióban képződő idegenforgalmi adók minden 1 

Ft-ja után a régiónak járjon 1 Ft támogatás, 

 szolgáltatási bevételek,  

 pályázat, projektindukálás, írás vagy pályázat kezelési tevékenység 

 

 

 

2.5.4. Az egyes desztinációs szintek feladatai 

 

A turisztikai desztináció menedzsment szervezetek feladatai a TDM céljából következnek: 

azaz a fenntartható és versenyképes turizmus rendszerének kialakítását és működtetését kell 

elősegíteniük a desztinációban. Az ebből adódó TDM feladatok a gyakorlatban minden 

szinten jelentkeznek, de egyes tevékenységek fontossága, jelentősége és gyakorisága eltérő a 
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különböző szinteken. Ezért indokolt a feladatokat két csoportra osztani: az általános, illetve az 

egyes szintek számára sajátosnak vagy jellemzőnek tekinthető feladatokra. 

 

Általános, a TDM szervezetek számára minden szinten kötelező feladatok a következők: 

 a partnerség kialakítása és fenntartása, 

 koordináció, 

 kutatás- és információmenedzsment, 

 marketing, 

 turisztikai termékfejlesztés, 

 projektmenedzsment, 

 beruházások ösztönzése, 

 pályázatokon részvétel, pályáztatás, 

 emberi erőforrás menedzsment, 

 szakmai segítségnyújtás, tanácsadás, 

 adminisztráció. 

 

Az egyes szintek sajátos, illetve jellemző feladatait a 1. táblázat mutatja be. 

 

1. táblázat: A TDM szervezetek sajátos feladatai a különböző szinteken 

Feladat Település Térség Régió 

Tervezés ◊ ● ● 

Fejlesztés ● ● ◊ 

Desztinációs marketing ◊ ● ● 

Attrakció- és 

látogatómenedzsment 

● ● ◊ 

Minőségbiztosítás ◊ ◊ ● 

Monitoring ◊ ◊ ● 

Szakmai képzés ◊ ◊ ● 

Érdekképviselet ◊ ◊ ● 
Jelmagyarázat: ● kiemelt feladat  ◊ rész- vagy eseti feladat 

Forrás: Lengyel, 2008 

 

A tervezés minden szinten kötelező (üzleti tervet, marketingtervet, projekteket stb. minden 

szervezetnek ki kell dolgoznia), de a régió turizmusának fejlődését alapvetően meghatározó 

fejlesztési koncepciók, stratégiák és programok kidolgozása és menedzselése döntő módon a 

regionális szervezet feladata, hiszen a regionális tervek segítségével lehet bekerülni a nemzeti 

fejlesztési tervekbe, és lehet a komolyabb nagyságrendű fejlesztési elképzelésekhez is jelentős 

forrásokhoz jutni. Természetesen a regionális tervek kidolgozásában is érvényesül az alulról 

való építkezés elve. A településeket és a térségeket is be kell vonni a munkába, de míg a 

települések általában csak kisebb jelentőségű egyedi fejlesztésekre képesek, addig a térség 

már desztinációs szinten gondolkodik (ahol megjelenik a komplex turisztikai termék 

kialakításának az igénye és lehetősége is). A régió pedig összefogja és szintetizálja 

valamennyi térség (desztináció) fejlesztési igényeit, és az egész régió érdekét szem előtt tartva 

határozza meg a prioritásokat. Ha a régió egésze fejlődik, az minden település számára 

fellendülést hoz. 

 

A fejlesztés menedzsment feladatai már eltérő hangsúllyal jelentkeznek a különböző 

szinteken, bár alapvetően a tervezéshez kapcsolódnak, a tervek megvalósítását célozzák. A 
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megvalósítás azonban mindig konkrét helyhez kötődik, ritkábban fordul elő, hogy egy 

turisztikai termék kialakításánál egy térségben, a több településen szétszórt részelemek 

(például a vonzerőt képviselő gyógyfürdő, a gyógyszálló, az egyéb szállás- és 

vendéglátóhelyek, szórakozási és kirándulási lehetőségek stb.) kiépítésére egy időben, 

párhuzamosan kerüljön sor. Még ritkább, hogy regionális léptékű fejlesztésre kerüljön sor 

(például bringakörút, lovas- vagy egyéb ökotúra útvonal, stb. kialakítása, ami már a regionális 

TDM szervezet aktív részvételét igényli, mint koordináció, ösztönző-rendszer kialakítása, 

pénzügyi menedzsment stb.)    

  

Az átfogó desztinációs marketing (kutatás, tervezés, termékfejlesztés, elosztás, kommunikáció 

és promóció – különös tekintettel az interneten alapuló e-marketingre, pozicionálásra, 

márkaépítésre) fő szintje a régió, hiszen a hatalmas világversenyben alacsonyabb szint csak 

kivételes esetben játszhat szerepet. Emellett a régiós szinten találkozik az alulról építkező 

Desztináció- és a központi, nemzeti szintű marketingtevékenység. A térség hasonlóképpen 

átfogó marketingtevékenységet folytathat, amennyiben valódi desztinációként sikerül egy 

igazán megkülönböztethető turisztikai termékkel fellépnie, de nyilván a régiónál kisebb 

léptékben és méretekben teszi ezt. A települési szint a desztinációs marketingnek csak egyes 

részeit képes elvégezni, azonban kiemelkedő jelentőségű feladata a turisták tájékoztatása és a 

magasabb szintű adatbázisok kialakításához való hozzájárulás. Mindenesetre a marketing az a 

tevékenység, amely az alakuláskor leginkább képes a TDM szervezet tagságát partnerségre és 

együttműködésre bírni, viszont éppen az üzleti eredmények elmaradása okozhat olyan 

csalódást, amely sok tag kilépéséhez vagy akár a tagság széteséséhez vezethet. 

 

Az attrakció- és látogatómenedzsment teendői alapvetően az egyes vonzerőknél (nemzeti 

park, kulturális és sportesemények stb.) és helyi szinten, valamint a desztináció szintjén 

jelentkeznek, regionális szinten ritkábban fordulnak elő, és akkor is inkább csak a különböző 

helyszínek vagy térségek koordinálása a feladat, a bemutatást, interpretációt és egyéb ide 

tartozó teendőket már a helyszínen végzik el. 

 

A minőségbiztosítás és a monitoring alapvetően regionális feladatkörbe tartoznak, bár 

valamennyi TDM szervezetnek aktívan közre kell működnie az elvégzésükben.  

Minőségbiztosítás és a monitoring egyrészt kötelező szabályozáson alapul (például a 

létesítmény osztályba sorolása vagy az egészségügyi szabályok betartása). Egyre nagyobb a 

jelentősége azonban az önkéntes minőségbiztosításnak, amelyet igen fontos regionális szinten 

megszervezni, hogy az egész térségben egységes legyen. 

 

Hasonló a helyzet, a szakmai képzéssel is, ami valamennyi szint számára kiemelt feladat, 

hiszen a TDM-ben döntő szerepet játszik az emberi tényező: a házigazdák szaktudása, 

viselkedése és nyelvtudása a turisták élményének alakulására meghatározó módon hat. Ezért 

fontos helyi szinten is foglalkozni vele, például a szezonon kívüli időszakban a helyi 

vállalkozók számára szakmai tanfolyamokat és nyelvtanfolyamokat stb. lehet és célszerű 

szervezni. Az iskolarendszerű képzésben egyéni a részvétel, a költségekhez viszont sokszor 

csak regionális szervezéssel lehet támogatást szerezni. 

 

Az érdekképviselet az egész szakma számára fontos, de igen nehéz feladat. Ebben sokszor 

még az országos szervezetek is gyengének bizonyulnak. Fontos tehát itt is a regionális 

összefogás, amit legjobban a regionális TDM szervezet tud képviselni. Ha az egész régió 

egybehangzó véleményének adhat hangot, azt már nem lehet egyszerűen figyelmen kívül 

hagyni, és biztosan eredményesebb lesz, mintha mindenki külön-külön próbálna az igazáért 

küzdeni. 
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A három szint közötti feladatmegosztást fontos a régión belül, s ezt szintenként egy TDM 

szervezetek közötti együttműködési megállapodásban lefektetni, és annak teljesítését évről 

évre értékelni, finomítani kell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Kooperatív feladatok a desztinációban 

 

A desztináció egészének úgy kell működnie, mint egy jól menedzselt vállalkozásnak, hogy 

képes legyen kielégíteni, sőt meghaladni a turisták elvárásait, ezzel elérve elégedettségüket. 

Ennek elérése érdekében a desztinációs menedzsment szervezetnek szerepet kell vállalnia, 

bizonyos szolgáltatásokat vezetve, koordinálva a turizmus térségi szereplői számára: 
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 Kutatás-fejlesztés, stratégiai tervezés 

 Új desztinációs turisztikai termékek fejlesztése 

 Vonzerők, attrakciók fejlesztése és menedzselése 

 Események, rendezvények fejlesztése és menedzselése 

 Koordinációs és menedzsment feladatok a látogatók tapasztalati minőségének 

javítására. A fogadó terület lakosságának vélemény és magatartásformálása. 

 Oktatás és tréning 

 Tanácsadás 

 

A desztináció menedzsment szervezetek szerepe tehát a következő: 

- Vezetés: stratégiai irányítás és magas szintű szakértelem. 

- Tervezés:  

 Koncepciók és stratégiák kidolgozása a desztináció versenyelőnyének 

megteremtésére és megvédésére  

 Fejlesztési és marketing tervek készítése 

 Üzleti tervezés 

- Szervezés: 

 Értékesítési tevékenység koordinálása és menedzselése 

 Szervezeti struktúrák és folyamatok megszervezése 

 Kapcsolatépítés és ápolás 

 A működés forrásainak biztosítása 

 Lehetőségek teremtése vállalkozások számára  

- Teljesítménymenedzsment: 

 Teljesítménymérés és visszacsatolás 

 Monitoring és minőségellenőrzés 

 Kontrolling és tervkiigazítás 

 

A desztináció menedzsment szervezetek sikerének kritikus pontjai a hitelesség és a 

partnerség. A hitelesség azt jelenti, hogy képes-e elfogadtatni magát, mint stratégiai vezető 

szereplő a fejlesztés és a marketing területén. A partnerség azt jelenti, hogy képes-e a 

turizmus különböző szereplőivel megfelelő kapcsolatot kialakítani és működtetni egy 

kollektív desztinációs vízió megvalósítása érdekében. A desztináció menedzsment kritikus 

pontjainak teljesítése egyrészt az együttműködés széleskörű kiterjesztésével, különböző szintű 

desztináció menedzsment szervezetek létrehozásával, illetve megfelelő koordinációs és 

kooperációs mechanizmusok beépítésével oldható meg.  

 

A desztináció menedzsment rendszer kulcsszereplői:  

 Nemzeti kormányzat – érintett minisztériumok 

 Fejlesztési tanácsok, ügynökségek 

 Helyi és megyei önkormányzat (később regionális önkormányzat) 

 Településfejlesztési szervezetek 

 Nemzeti parkok 

 Közlekedési vállalatok (helyi és távolsági) 

 Attrakciók, eseményszervező és kulturális szervezetek 

 Szállásadók 

 Vendéglátók és szórakozóhelyek 

 Turisztikai közvetítők (Tour operátorok, utazási irodák stb.) 

 Helyi turisztikai szövetségek, együttműködések, klaszterek 
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 Kamarák és egyéb vállalkozói szervezetek 

 Civil szervezetek, (városvédők, környezetvédők, kulturális stb.) 

 Oktatási és kutató intézmények. 

 

A desztináció menedzsment rendszer kulcsszereplői között, a különböző desztinációs 

szinteken rendkívül fontos a széleskörű partnerségi viszony kialakítása és az érdekeltség 

megteremtése, a köz- és magánszféra szoros együttműködése.  

 

A koordinációs és kooperációs mechanizmusok lehetséges (és részben szükséges) formái: 

 Közös jövőkép meghatározás és közös célállítás 

 Közös szakmai lobbi, érdekérvényesítés 

 Turizmusfejlesztési együttműködések 

 Közös stratégiai tervezés 

 Közös desztináció tervezés 

 Integrált termékfejlesztési és promóciós projektek kidolgozása 

 Partnerségi (konzorciális) pályázati projektek kidolgozása 

 Közös értékesítési és kommunikációs programok, projektek 

 

2.6.1 Klaszterek képződése, bevonása a desztinációs szervezetekbe 

 

A desztináció menedzsment szervezeteknek - az alapvetően közösségi típusú 

turizmusfejlesztés és marketing tevékenységen túl - szorosan kell kapcsolódniuk és 

ösztönözniük a vállalkozások, közvetlen piaci és kapcsolódó szakmai szereplők klaszter 

típusú együttműködését, melyek a vállalkozások, non-business szervezetek (kulturális, 

tudományos, képzési stb.) kooperációjának kereteit adják, a turizmusfejlesztés, a turisztikai 

innovációk fő mozgatói a közös érdekek mentén.  

 

A termékelven alakítható turisztikai klaszterek az alábbi konkrét feladatokat láthatják el saját 

szervezeti érdekeik mentén, összhangban a desztináció menedzsment céljaival: 

 marketingtevékenység: egységes arculati kézikönyv elkészíttetése, kiadványok 

készítése (pl. tematikus programcsomagok), 

 részvétel a vonzerőleltár folyamatos frissítésében, 

 minősítési rendszer kidolgozása (pl. védjegy), 

 marketingkutatások (adatgyűjtés, feldolgozás, a térségbe érkező vendégekről, 

felmérések készítése), 

 közös beszerzések koordinálása, 

 képzési igények felmérése, oktatások, tanfolyamok megszervezése, workshopok, 

tanulmányutak szervezése, 

 a regionális szinten elszórtan elhelyezkedő kisebb vonzerőket egységes attrakcióvá, 

komplex termékké fejlesztése, 

 turisztikai honlap(ok) készítése és aktualizálása, 

 a pályázati rendszerekben való közreműködés, 

 minőségi standardok felállítása, minőségbiztosítás,  

 hálózatépítés, együttműködések erősítése. 

Éppen az azonos célkitűzések és a TDM szervezettel sokban egyező feladatok szervezésének 

megkönnyítése-, a döntések hatékony előkészítése érdekében érdemes a TDM szervezeten 

belül az egyes szolgáltatási csoportonként önálló tagozatokat/munkacsoportokat létrehozni a 

termék-klaszterek szinonimájára, s a létező ilyen egységeket is beintegrálni ezekbe,  
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2.7. A turisztikai desztináció tervezésének rendszere 

 

A tervezés a jövő tudatos alakításának az eszköze, az elméleti előrelátás és a gyakorlati 

megvalósítás szintézisét megalapozó tevékenység, amely egy adott időtávra, a rendelkezésre 
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álló, illetve mozgósítható eszközök függvényében jelöli ki a célokat és határozza meg azok 

eléréséhez a szükséges cselekvéssorozatot.  

 

A tervezés egy folyamat, amely:  

 a jelenlegi helyzet elemzésén alapul és előretekint,  

 a legjobb megoldásokat keresi a folyamatos változásokhoz való igazodásra, a 

felmerülő problémák megoldására, illetve a szükségessé váló fejlesztések társadalmi, 

gazdasági és környezeti hatásainak optimalizálására, 

 a jelenlegi helyzet és az elérni kívánt jövőbeli állapotot ésszerű cselekvéssorozattal 

köti össze, és így megalapozza a tudatos fejlesztést. 

 

A tervezés folyamatának első lépése a célok kitűzése, majd a helyzetelemzés. Mindezek 

alapján fejlesztési alternatívák kidolgozása, melyekhez konkrét fejlesztési célokat és 

stratégiákat kell meghatározni. A megvalósítást követően lényeges az ellenőrzés és 

visszacsatolás, melynek célja az eltérések módosítása illetve alternatív tervek kidolgozása (3. 

ábra).   

 

 
3. ábra: Tervezési folyamat 

Forrás: Lengyel M. (2004) 

 

A legfontosabb kérdések, amelyekre a tervezés során mindig választ kell adnunk: 

 Hol vagyunk most? 

 Hova akarunk eljutni, mit akarunk elérni? 

 Mikor, ki, hogyan, miből valósítja meg a célok elérését? 

 Hogyan bizonyosodunk meg róla, hogy valóban elértük a célt? 

 

A turisztikai desztináció tervezése az állami, az önkormányzati, a nonprofit és nem utolsó 

sorban a magánszektor számár a rendelkezésre álló, illetve megteremthető erőforrások minél 

hatékonyabb kihasználása és a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében zajlik. Mindezt 

úgy kell alakítani, hogy közben a fenntartható fejlődés elvét ne hagyjuk figyelmen kívül. Ha 

figyelmen kívül hagyjuk a tervezés szükségességét és hagyjuk a folyamatokat a maguk 

1. Általános és elérendő célok 

2. Helyzetelemzés 

3. Szintézis, előrejelzések fejlesztési 

alternatívák  

4. Konkrét fejlesztési célok és 

stratégiák meghatározása 

5. Megvalósítás 

6. Ellenőrzés és visszacsatolás 

7. A terv (célok) és a tények 

eltérése esetén a terv 

módosítása vagy alternatív terv  

kidolgozása  
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spontán medrében haladni, akkor az erőforrások pazarló módon, alacsony hatékonysággal 

hasznosulnak, ha hasznosulnak egyáltalán. 

 

A turizmus tervezésének alapelve a kettős integráció: 

 egyrészt a turizmust integrálni kell a (társadalmi, kulturális, gazdasági, fizikai, 

tudományos, politikai) környezetébe, és a turizmusnak is szerepelnie kell a nemzeti és 

a regionális tervekben,  

 másrészt a tervezésnek a turizmus-rendszer valamennyi alkotóelemét magában kell 

foglalnia, hiszen a kereslet és a kínálat kölcsönösen összefüggenek egymással és 

visszahatnak egymás alakulására. 

 

A külső integráció megvalósításához térségi szinten a területfejlesztés keretében nyílik 

lehetőség. A turizmus ma már elismert területfejlesztési tényező. A turisztikai tervek 

integrálása a területfejlesztési tervekbe lehetővé teszi, hogy már a tervezés szakaszában 

jelezhessük a turizmus fejlesztési igényeit a különböző szektorok felé (mint például az 

infrastruktúra, különösen a közlekedés, valamint a kulturális és természeti vonzerők 

fejlesztése stb.), hiszen ezek nélkül a turisztikai létesítményeket sem lehet sikeresen 

működtetni.  

 

A belső integrációt a tervezés során a TDM szemlélet érvényesítésével biztosíthatjuk. A 

desztináció fejlesztése során alapvető feladat annak elérése, hogy a turista szükségleteit teljes 

mértékben ki tudjuk elégíteni. Ehhez a tervezés során a vonzerőinknek megfelelő 

motivációval rendelkező potenciális turisták igényeiből indulunk ki, és tervezzük meg a 

vonzerőket kiegészítő közlekedési, szállás és étkezési szolgáltatásokat, szabadidő-eltöltési 

lehetőségeket, valamint az egészségügyi, biztonsági és egyéb feltételeket. Emellett 

gondoskodni kell arról, hogy a turista mindezekről tudomást szerezzen, hiszen információ 

nélkül nem tudja megtalálni és igénybe venni a szolgáltatásokat, amelyeknek pedig meg kell 

felelniük  a nemzetközi minőségi követelményeknek, mert csak így érhető el, hogy a turista 

utazási élménye teljes legyen, és lehetőleg térjen vissza az adott desztinációba – mindezt már 

a tervezés szakaszában szem előtt kell tartani. 

 

A turisztikai desztináció különböző elemekből tevődik össze, amelyeket meg kell érteni és 

gondosan, koordináltan tervezni és fejleszteni kell, ha sikeres desztinációt akarunk kialakítani. 

A turisztikai desztináció fejlesztésének összetevőit rendszerben kell értelmezni, melyek: a 

turisztikai piacok, turisztikai attrakciók és tevékenységek, szállás, egyéb turisztikai 

létesítmények és szolgáltatások, közlekedés, egyéb infrastruktúra és a különböző intézményi 

elemek.  

 

 Turisztikai piacok: Kell, hogy legyenek valódi vagy potenciális turisták a turisztikai 

piacon, akik a desztinációba látogatnak. Ezek lehetnek külföldiek, hazaiak, régióbeliek 

vagy helyiek, gyakran pedig mindezek kombinációi. Az átlagos érdeklődésű turisták is 

jelenthetnek némi piacot, másoknál éppen a speciális érdeklődés adja a piacot. A 

turizmus fejlesztésében számításba kell venni azt is, hogy a helyi lakosok is használják 

a turisztikai attrakciókat, intézményeket, szolgáltatásokat és infrastruktúrát.  

 

 Turisztikai attrakciók és tevékenységek: Ezeknek elérhetőeknek kell lenniük ahhoz, 

hogy turistákat vonzanak a térségbe. Lehetnek természetiek (mint természeti parkok és 

a parti/tengeri térségek), régészeti helyszínek és történeti helyek, kulturális jellemzők 

(mint a művészetek és programok), kézművesség, hagyományos építészeti stílusok, 

gazdasági tevékenységek, hagyományok és szertartások, „ember alkotta” jellemzők 



 39 

(mint vásárok, fesztiválok és sportversenyek). Számos esemény fejleszthető turisztikai 

attrakcióként. 

 

 Szállás: Szállodákra és más szálláshelyekre, ahol a turisták az éjszakát eltölthetik, 

szükség van. A szálláshelyeken gyakran van étterem és más szolgáltatás is. Olykor 

történelmi és más szokatlan szálláshelyek magukban is lehetnek attrakciók. 

Szálláshelyek nélkül a turisták csak nappali látogatásokat tehetnek a desztinációban. 

 

 Egyéb turisztikai létesítmények és szolgáltatások: Az utazási irodák közreműködésével 

a turisták megszervezhetik útjaikat és vezetőt vehetnek igénybe. Fontos azonban tudni, 

hogy a technológia rendkívüli fejlődése ma már lehetővé teszi az utazók számára az 

utazásuk egyéni – testre szabott – megszervezését, s a fiatalabb generáció már szinte 

csak ezt a módszert választja. Nemzetközi kutatások alapján egyértelműen erre 

mutatnak a trendek, így ennek megfelelően modulokból álló termékelemeket kell 

megjelenítenünk, lehetővé téve ezek variábilis szolgáltatás-csomagokba rendezését.   

Nagyon fontos, hogy a kiválasztott desztinációban legyen – mindenre kiterjedő- 

információs szolgáltatás.  

 

 Alapellátás/„alapszolgáltatások”: Az éttermek, és egyéb étkezésre, frissítő 

elfogyasztására alkalmas vendéglátó egységek, a postai szolgáltatások, az utazás során 

felmerülő egészségügyi problémák ellátására szolgáló intézmények a pénzügyi 

szolgáltatások és pénzváltás, az élelmiszert és ajándékokat árusító kiskereskedések, a 

galériák és régiségboltok, speciális helyek (mint divattervezők ruháit árusító boltok), 

személyes szolgáltatások (fodrászat), stb. A megfelelő közbiztonság a turizmus 

szférában is alapvető fontosságú, csak így védhetők meg a turisták a bűnügyektől vagy 

terrorakcióktól. Az esetleges járványokat megelőző egészségügyi intézkedések is 

fenntartandók. 

 

 Közlekedés: A desztináció megfelelő megközelíthetősége, valamint az azon belüli 

attrakciókat és turisztikai intézményeket is kiszolgáló közlekedési hálózat alapvető.  A 

közlekedés lehet légi, földi (úton vagy vasúton) és vízi (tengeri, tavi, folyami). 

Idetartoznak az olyan intézmények és szolgáltatások, mint a repülő-, vonat- és 

buszkapacitás, az utak és menetrendek, a szolgáltatások hatékonysága és egymással 

összhangba szervezettsége nagyon lényeges kritérium a desztináció turizmusának 

minőségében. 

 

 Egyéb infrastruktúra: A turizmust kiszolgáló infrastruktúrába tartozik a higiénikus 

vízellátás, a megfelelő elektromos áram, a helyes hulladékkezelés és a megfelelő 

telekommunikáció. Néha mindezt az intézmények fenntartói biztosítják, de az esetek 

többségében a helyi hatóságok vagy szolgáltató cégek. 

 

 Intézményi elemek: Számtalan ilyen elemre van szükség a turizmus fejlesztéséhez és 

menedzseléséhez. Idetartozik azoknak az oktatása és képzése, akik a turizmusban 

dolgoznak (humán erőforrás fejlesztése), a turisztikai desztinációnak, attrakcióinak és 

szolgáltatásainak marketingje és promóciója, a turisztikai intézmények és 

szolgáltatások szabványai és szabályozó mechanizmusai.  

 

Ha azt akarjuk, hogy a turisztikai tervezés átfogó és integrált legyen, az előzőekben vázolt 

elemeket minden desztinációs szinten figyelembe kell venni.       
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2.7.1. A turizmus integrált tervezésének folyamata 

 

A jövő tudatos alakításának az igénye és az arra való törekvés, hogy az előttünk járók hibáit 

ne ismételjük meg, fontossá teszik a legkorszerűbb tervezési módszerek alkalmazását. A 

turizmusnak ma az integrált tervezés felel meg, amely eleget tesz a kettős integráció 

követelményének: a részeket az egészbe, az egészet pedig a környezetébe kell beilleszteni.  

Az alábbiakban a nemzeti szintű tervezés folyamata kerül ismertetésre, amely módszer 

adaptálható az alacsonyabb szintekre is, ha követjük az alapelvet: „gondolkodj globálisan és 

cselekedj lokálisan!” Vagyis az általános ismereteket és módszereket igyekeznünk kell 

mindig a helyi körülményekre alkalmazni. A nemzeti szintű terv kiindulópontul szolgálhat az 

alacsonyabb szintű tervek számára, ahol a munkát a helyi lehetőségek feltárására kell 

összpontosítani (Lengyel, 2004). 

 

A turizmus nemzeti és regionális szintű integrált tervezésének folyamata hét szakaszból áll:  

1. Célkitűzés 

2. Helyzetelemzés –a jelenlegi helyzet feltárása 

3. Szintézis és előrejelzések 

4. Fejlesztési célok és stratégiák 

5. A terv kidolgozása és elfogadása 

6. Megvalósítás 

7. Ellenőrzés és visszacsatolás (monitoring). 

 

1. Célkitűzés 

A munka kezdetén mindenekelőtt a tervezés célját világosan meg kell határozni, hogy a 

munka célirányos legyen, és mindvégig, a részletek kidolgozása során is, a fő feladatra kell 

összpontosítani a figyelmet. Amennyiben létezik már nemzeti turizmuspolitika, úgy annak a 

céljaiból kell kiindulni, mivel a célok hierarchiájában azok vannak legfelül, a legátfogóbb 

globális célnak tekinthetők mindenki számára. Ahogy a turizmuspolitika céljai is az általános 

nemzeti célokhoz igazodtak, úgy a nemzeti szintű turizmustervezés is a turizmuspolitika 

hosszú távú céljait igyekszik az adott tervezési időszakra szóló konkrét célok 

megvalósításával elősegíteni.    

 

2. A jelenlegi helyzet feltárása - elemzés 

Az átfogó, lényegi jellemzőket és összefüggéseket feltáró helyzetelemzés a további 

munkálatok alapja és egyúttal a terv sikerének egyik záloga. A jelenlegi helyzet 

diagnózisának fel kell ölelnie a turizmus egész rendszerét és a legfontosabb környezeti 

kapcsolódásokat egyaránt. A külső környezetet illetően szükséges egyrészt az általános 

gazdasági és turisztikai trendek, másrészt a nemzeti és főbb ágazati politikák, valamint a már 

megvalósítás stádiumában lévő tervek és azok turizmust érintő fő célkitűzéseinek az ismerete. 

Az elemzési szakaszban kell felmérni a gazdasági és jogi szabályozás hatásait a turizmusra és 

jelezni a főbb gondokat. 

A turizmus rendszerén belül fel kell tárni mind a keresleti, mind a kínálati oldal valamennyi 

elemének helyzetét, fő jellemzőit és kapcsolódásaikat. A keresleti oldalon a rendszeres 

statisztikák lehetővé teszik idősorok képzését, melyeket ki lehet egészíteni primer 

felmérésekkel a tervezéshez szükséges komplex információk megszerzése érdekében. A 

kínálati oldalon szintén szükséges valamennyi fő alkotórész mennyiségi és minőségi 

elemzése. Fontos, hogy ez a kapacitások mellett az igénybevételt és a turisták értékítéletét 

vagy a szakértők minősítését is magában foglalja. Külön indokolt vizsgálni a 

marketingtevékenység hatékonyságát, különösen a nemzeti és a regionális szintű desztinációs 

marketingét. 
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Ha az elemzések bárhol hiányosságokat tárnak fel, a tervezés során mindenekelőtt azok 

orvoslását kell megcélozni, ellenkező esetben az új fejlesztések eredményessége eleve 

kérdéses lesz. Egy rosszul működő piacról előbb-utóbb elmaradnak a turisták.     

 

3. Szintézis és előrejelzések 

A helyzetelemzés során feltárt adatok szintézise nem egyszerű összegzést jelent, hanem a 

turizmusrendszer és környezete helyzetének olyan feltárását, amely jelzi a megoldandó 

jelenlegi problémákat, a kellően ki nem használt lehetőségeket és a továbblépés irányait is. A 

szintézist a különböző részelemzések alapján kell elkészíteni. Ehhez különböző módszerek 

állnak rendelkezésre, közülük napjainkban a SWOT-elemzés a legelterjedtebb. A SWOT- 

elemzés lehetővé teszi, hogy a tervezés későbbi szakaszaiban a helyzetelemzés során feltárt 

tényezők minősítve (gyengeségek, erősségek, lehetőségek és veszélyek csoportosításban) és 

kezelhető módon (tömörítve, táblázatos formában) rendelkezésre álljanak. 

A szintézist ki kell egészíteni, meg kell határozni, hogy a jelenlegi helyzetből hová kell 

elérkeznünk. A szintézist kiegészítő előrejelzéseket egyrészt a kereslet alakulására szükséges 

elkészíteni, másrészt a környezeti tényezőkre is. Különösen fontos a fejlesztések 

finanszírozásához szükséges tőkeforrások, az általános infrastruktúra és a természeti 

környezet várható alakulásának az előrejelzése. 

Ez a munkaszakasz a lehetséges fejlődési irányok – alternatívák – felvázolásával és a 

lehetséges kockázati tényezők és hatások mérlegelésével, majd a legelőnyösebb alternatíva 

kiválasztásával és jövőkép felvázolásával zárul. 

 

4. Fejlesztési célok és stratégiák 

A legjobb eredményeket ígérő fejlesztési alternatíva kiválasztását követően meghatározhatók 

a – turizmuspolitika távlati céljait az adott időszakra konkretizáló – terv fő célkitűzései. 

Ajánlatos tömören megfogalmazni az adott időszakban elérni kívánt célt, amelyet aztán 

részcélokra, majd konkrét programokra kell bontani. Ily módon elérhető, hogy a könnyen 

megjegyezhető távlati fő cél minden további tevékenységnél ott lebegjen minden szereplő 

szeme előtt, ugyanakkor az annak elérését elősegítő számos résztevékenység számára is 

konkrétan megfogalmazódjanak a (rész)célok, feladatok és programok. 

A stratégia lényege, hogy a célok elérésének mikéntjére nyújt választ. Ezt egyrészt a 

fejlesztési prioritások kiválasztásával, másrészt a megvalósítás feltételeinek meghatározásával 

éri el. 

A megvalósítás feltételeinek meghatározása egy nemzeti szintű tervben a megvalósítási 

folyamat teljes végiggondolását igényli, és gyakorlatilag egy logikusan felépített 

feltételrendszer kialakítását teszi szükségessé. Ennek legfontosabb elemei: az 

intézményrendszer, a jogi és közgazdasági szabályozás, valamint a marketing. 

  

5. A terv kidolgozása és elfogadása 

A tervezési folyamat utolsó szakasza a terv kidolgozása, formába öntése. A szükséges 

referenciák felsorolása után be kell mutatni a fő célkitűzéseket, a megvalósításhoz szükséges 

eszközöket és a fejlesztések várható hatásait. Fontos kidolgozni a megvalósításhoz szükséges 

főbb programokat, melyek egyik része a jelenlegi szűk keresztmetszetek, hiányosságok és 

problémák felszámolását célozza, másik része az új fejlesztéseket. A terv csak a programok 

listáját és az irányelveket tartalmazza, fontos azonban, hogy a mellékletben szerepeljenek 

legalább a legfontosabb termékekre és övezetekre részletesen kidolgozott projektjavaslatok. 

 

6. A terv megvalósítása 

A terv megvalósítása komplex feladat, amelyet menedzselni kell. Ehhez megfelelő 

szakemberekkel, kompetenciával és eszközökkel rendelkező szervezetek szükségesek, 
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amelyek feladatai szintenként világosan elhatároltak, és ugyanakkor tevékenységük 

összehangolt, hiszen egy közös célt követnek, rendszert képeznek. A felelősökkel és 

határidőkkel együtt konkrét feladatokra és intézkedésekre lebontott terv megvalósítása ebben 

az esetben szintén összehangoltan történik, a fejlődés valóban „tervszerű” lesz.   

 

7. Ellenőrzés és visszacsatolás 

Az ellenőrzés és a visszacsatolás a tervezés teljes folyamatában kötelező. A tervet 

időszakonként felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell, legtöbbször elegendő 

néhány szabályozó módosítása is. Jelentős eltérések esetén szükségessé válhat a terv 

újradolgozása.   

   

A nemzeti szintű terv a továbbiakban alapul szolgál a regionális és helyi szintű tervek 

számára, de fontos referenciát jelent a magánvállalkozóknak is, ezért célszerű azt a partnerek 

lehető legszélesebb körű bevonásával kidolgozni. 

 

2.7.2. A turisztikai desztináció tervezése hatókörök alapján 

 

A tervek hatókörét tekintve elkülönítünk terület - és létesítmény-centrikus terveket, előbbi egy 

településre, kistérségre, megyére, régióra vagy épp valamilyen más kiterjedésű desztinációra 

vonatkozóan fogalmazza meg a döntéshozó turizmussal kapcsolatos szándékát, utóbbi egy 

konkrét infra- vagy szuprastrukturális egység tekintetében összegzi az elképzeléseket. 

 

2.7.2.1. A területi szintű tervezés 

 

A területi szintű tervezés alatt egy igazgatási vagy területfejlesztési szempontból 

meghatározható térség komplex fejlesztésének előkészítése és megvalósítása értendő. Ennek 

során a tervezésben részt vevő szakemberek arra koncentrálnak, hogy az adott térség 

erőforrásai a vállalkozások révén a leginkább hatékony módon hasznosuljanak. A tervezés e 

szintje elkülönül az egyes létesítmények tervezésétől, mivel itt a turizmus társadalmi, 

gazdasági, környezeti hatásait szerteágazóbban kell számba venni. A helyi, kistérségi, megyei 

vagy regionális szinten megvalósítandó fejlesztések tervezése annak egyes fázisaiba 

bevonandó szakemberek helyismerete révén hatékonyabb. 

 A területi szintű tervezés során el kell különíteni azokat a térségeket, amelyek a turizmusba 

már eredményesen bekapcsolódtak, azoktól, amelyek előreláthatólag a fejlesztés hatására 

válnak majd a turisták célterületévé. Ehhez minden esetben figyelembe kell venni a 

desztináció életciklus-modelljét, és megfelelő hatáselemzések révén pontosan meg kell 

határozni, melyik fázisban van a terület, hogy optimális döntések szülessenek. 

Általánosságban elmondható, hogy a tervezésnek egyrészt biztosítani kell a térség kínálatának 

magas fokú hasznosulását, amellyel közvetlenül bevételi forrásokhoz jut, másrészt nem 

szabad megfeledkezni a lakosság életminőségében indukálandó kedvező változásokról, illetve 

arról, hogy lehetőség szerint a környezetben se következzenek be visszafordíthatatlan 

folyamatok. Nyilvánvalóan arra kell törekedni, hogy a tervezés során megvalósuló fejlesztés 

hatásainak eredője pozitív legyen.  

A tervezés lehet termékközpontú, ebben az esetben egy turisztikai termékre koncentrálva, 

annak minden elemét számba véve igyekeznek a turisták, a szakma és a választók 

elvárásainak eleget tevő fejlesztést megvalósítani. Lehet a tervezés kizárólag eredmény 

centrikus is, ekkor elsősorban a vendégforgalmi mutatók javulását tűzik ki célul, s ez egyúttal 

egy sor pozitív folyamat elindulását is jelent(het)i, de hozhat az eredmény számba nem vett 

negatív hatásokat is.  
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A területi szintű tervezésnek komoly hangsúlyt kell arra fektetnie, hogy az adott térség eredeti 

és megvalósuló funkciói milyen mértékben állnak egymással összhangban. Egy alapvetően 

ipari vagy mezőgazdasági területre minden átmenet nélkül ráereszteni a turizmust, nem éppen 

szerencsés lépés. Célszerű tehát tervszerűen cselekedni, s a hatásokat komplex módon 

vizsgálni. 

 

 A területi szintű tervezés során az alábbi, fontosabb lépéseket célszerű követni: 

1. Helyzetfelmérés és célkitűzés során a nagyobb koncepciókhoz, a társadalmi 

elvárásokhoz és a szakértői ajánlásban megfogalmazottakhoz kell igazodni, miközben 

nem szabad megfeledkezni a kereslet igényeiről sem. 

2. A felmérés és vizsgálat abban tér el az előbbi fázistól, hogy itt a környezeti 

adottságokra és a turisztikai erőforrások struktúrájára, valamint azok funkcióira, 

kapcsolódási módjaira kell koncentrálni. Nagyon fontos, hogy miközben az 

erőforrásokra megfelelő hangsúlyt helyezünk, ne csak azok számbavételét, hanem 

annak értékelését is végezzük el. 

3. Értékeléskor kimutatásra kerülnek azok a területek, amelyek környezetileg kritikusak 

és azok, ahol a fejlődés végbe mehet. Nagyon fontos, hogy egyaránt megfogalmazásra 

kerüljenek a stratégiák és az ellenőrzési módszerek, amelyek segítségével védjük 

környezetünket, az erőforrásokat, és befolyásolni tudjuk a keresletet. 

4. A szintézis és a javaslatok megfogalmazásakor a korábbi fázisokban szerzett 

információkat összevetjük a politikai szándékkal, és arra törekszünk, hogy optimális 

tervet valósítsunk meg. Ezt követi a tényleges kivitelezés. 

 

2.7.2.2. A létesítményszintű tervezés 

 

A létesítményszintű tervezés célja, hogy annak megvalósítása során olyan, az idegenforgalmi 

infra- vagy szuprastruktúrához sorolható objektumok jöjjenek létre, amelyek a kereslet 

igényeinek kielégítést szolgálják, miközben megjelenésükben, elhelyezkedésükben 

illeszkednek a helyi társadalmi és környezeti adottságokhoz. A létesítményszintű tervezés 

megvalósulhat a területi tervezés részeként vagy következményeként, de önállóan, minden 

fajta előzetes program nélkül is. A társadalomnak az az érdeke, hogy a létesítményszintű 

tervek integráns részét képezzék a területi szinten megfogalmazottaknak. 

 

Amíg a területi szintű tervezés során a műszaki kérdések háttérbe szorulnak, addig a 

létesítményi erősen technológiaorientált. A létesítményszintű tervezésben ritkábban vesznek 

részt önkormányzatok vagy más területi szintet képviselő testületek, a vonatkozó 

dokumentumok elkészítésében leginkább a vállalkozói szféra érintett. Ebből következően a 

vállalkozó, a beruházó, mint tervező vagy terveztető más prioritásokat fog szem előtt tartani, 

így annak megvalósítását követően a hatások is eltérőek lesznek. Egy vállalkozó elsősorban a 

beruházás gazdasági hatásainak pozitívumaira koncentrál, kevésbé érdeklik a működtetésből 

fakadó társadalmi, környezeti következmények. A vállalkozó az esetek többségében rövidebb 

távon gondolkodik, mivel a pénzügyi forrásokat ő biztosítja, amivel közvetlenül is kockázatot 

vállal. 

A létesítményszintű tervezés folyamatában elsőrendű kérdés a létesítmény típusának 

meghatározása, annak eldöntése, milyen objektumot kívánunk létrehozni. Optimális esetben 

ezt követi a helyszín megválasztása (vagy lehet éppen fordítva, a helyszínhez választjuk a 

létesítményt, természetesen mindkét esetben a felmérést és elemzést követően), a kettő 

harmóniája elengedhetetlen feltétele a sikeres üzemelésnek. Ez leginkább a műszaki 

szempontú kivitelezésből és a lehetséges társadalmi, fizikai hatásokból fakadó konfliktusok 

minimalizálása miatt fontos. Éppen ezért a területhasználati tervben célszerű körvonalazni, 
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hogy miként valósul meg a funkció pl. tájhoz való illeszkedése. Mindez a teherbíró képesség 

szempontjából is megkerülhetetlen tennivaló.  

 

Minden típusú terv esetében jelezni kell a várható eredményeket, mert azok ismerete a 

döntéshozatalt jelentősen befolyásolja. Tehát fontos ismertetni a várható társadalmi-gazdasági 

és környezeti hatásokat, például a következő pozitív hatások jöhetnek számításba: 

 az ország fejlettebb régióihoz való felzárkózás meggyorsítása, 

 a turizmus bevételeinek jelentős növekedése és azok tovagyűrűző hatása a térség egész 

gazdaságára, 

 vállalkozásélénkítés, jövedelem-és munkahelyteremtés, 

 a települések és a környezetkultúra fejlődése, 

 a helyi értékek megőrzése, a hagyományok újraélesztése (a népművészet, a 

kézművesség és a népszokások felélesztése, illetve azok fenntartása, 

 a közösségi élet fejlesztése és a szociokulturális integráció erősödése, 

 a településkép alakítása és a helyi építészet megőrzése, 

 tájba illő építkezés, helyi anyagok és hagyományos formák előnyben részesítése, 

 a zöld térségek felületének növelése, 

 az infrastruktúra fejlesztésével a környezetszennyezés megelőzése illetve mérséklése 

stb.    

 

A pozitív hatások elérése és erősítése mellett fontos felhívni a figyelmet a lehetséges negatív 

hatások veszélyére és mindent megtenni, hogy lehetőleg elkerüljük azokat. Ilyenek lehetnek: 

 a turizmus árnövelő hatása (kellő versennyel, ellenőrzéssel és marketingmódszerekkel 

orvosolható) 

 nagy infrastrukturális terhek 

 szezonális foglalkoztatás (hosszabb szezonú turizmusformák fejlesztésével 

orvosolható, mint például a horgász-, gyógy- és termálturizmus), 

 közlekedési és ellátási nehézségek, 

 környezetszennyezés, 

 a közbiztonság romlása, 

 a tisztaság hiánya, 

 nem a környezetbe illő, igénytelen építkezés, 

 a műemlékek tönkretétele, a természeti értékek rongálása, egyéb esztétikai és 

tájrombolás 

 infrastruktúra nélküli területek használatba vétele, valamint az ezzel járó 

környezetszennyezés, 

 a közterületek szétparcellázása, zsúfolt üdülőterületek kialakulása, 

 túlzsúfoltság, közlekedési dugók, levegő-és zajszennyezés 

 tavak és folyók vízminőségének a romlása stb. 

 

A várható környezeti hatások mellett célszerű felvázolni, hogy a terv megvalósításától a 

turizmus jellegének milyen irányú megváltozása várható. Ezzel nagymértékben elősegíthetjük 

a terv és megvalósítása fontosságának a tudatosítását mind a szakmában, mind a partnerek 

körében, illetve hozzájárulhatunk a turisztikai szemlélet kedvező alakításához a 

desztinációban (Lengyel, 2004).   

 

2.8. A desztinációs stratégia 

 

2.8.1. A turisztikai termékfejlesztés, mint a stratégia kialakításának kulcseleme 
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Egyetlen turisztikai termék és egyetlen régió sem képes minden ember számára egyformán 

attraktív lenni. A modern turizmus sokszínű piaca a turisták számára szinte átláthatatlan, ez a 

tény megköveteli a hazai desztinációk világos specializálódását és a más desztinációval össze 

nem téveszthető kínálati profil kialakítását. Hosszú távon csak egyedi és sajátos vonzerőkre 

alapozott komplex turisztikai termékekkel tudunk nemzetközileg is versenyképessé válni. 

 

A stratégia lényege, hogy a célok elérésének mikéntjére nyújt választ. Ezt egyrészt a 

fejlesztési prioritások kiválasztásával, másrészt a megvalósítás feltételeinek meghatározásával 

éri el. Az egyes desztinációknak tehát választ kell adniuk a következő stratégiai kérdésre: 

Miként lehet turisztikai kínálatunkat úgy fejleszteni, hogy más desztinációktól 

megkülönböztessük magunkat, és kínálatunkat összetéveszthetetlen, sajátos arculatú 

turisztikai márkatermékekké fejlesszük? 

 

A desztináció sikerét, a vállalkozások jövedelmezőségét, így az ágazatban dolgozók 

létbiztonságát is növeli, ha a kiemelt célcsoportok fogyasztói igényeihez igazodó exkluzív 

termékfejlesztés válik a fő versenytényezővé, amely a turisztikai élménylánc valamennyi 

elemében (szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, rendezvényszervezés, közlekedés, kiegészítő 

szolgáltatások, építészet stb.) érvényesül (Lengyel, 2008). 

 

A turisztikai termékfejlesztés során a következő alapelveket kell szem előtt tartani: 

 a keresleti irányzatok (trendek) folyamatos figyelemmel kísérése, 

 az integrált és komplex turizmusfejlesztés elvének az érvényesítése, 

 az egyedi, sajátos vonzerőkre épített komplex turisztikai termékek előnyben 

részesítése, mert márkanevet és versenyelőnyt csak így, exkluzív turizmus révén 

teremthetünk, 

 a tömegturisztikai termékek esetében is a magas szolgáltatási színvonal megkövetelése 

a turisztikai terméket alkotó valamennyi részszolgáltatást illetően, 

 célcsoport-orientáció, vagyis a vonzerőnkkel megcélozható potenciális vendégek 

igényeinek maximális figyelembevétele a komplex kínálatfejlesztés során, 

 a területi adottságok kihasználása a versenyelőny növelésére, 

 innováció, vagyis kreatív és újszerű megoldások alkalmazása, 

 pozicionálási előnyök megteremtése a versenytársakkal szemben a turisztikai kínálat 

differenciálásával, 

 piaci rések megtalálása és kihasználása, amelyeken keresztül a desztinációk turisztikai 

termékei eladhatóvá válnak, 

 a fejlesztések területi integrációjának biztosítása érdekében elengedhetetlen a 

turisztikai, a területfejlesztési és a területrendezési tervek integrált kezelése a 

fejlesztések során, 

 a sikeres fejlesztés kulcselemei: a turisztikai tervezés és fejlesztés folyamán a helyi 

szint bevonása, az alulról jövő kezdeményezések ösztönzése és a piaci szereplők 

integrálása a VICE-modell szellemében, 

 általános követelmény, hogy a következő években a termékfejlesztésnél a minőség és 

az attraktivitás tekintetében a versenytársak folyamatos követése helyett a nemzetközi 

trendekhez igazodás, a célcsoportok elvárásainak felismerése és az így feltárt igények 

kielégítése valósuljon meg, 

 a turizmus hatásainak optimalizálásához nem a turisták számának extenzív 

növekedése, hanem az általuk eltöltött tartózkodási idő és az elköltött pénz, valamint a 

visszatérő törzsvendégek arányának növelése vezet, ezért inkább ezt tűzzük ki célul, 
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 a fenntarthatóság érdekében országos és regionális szinten lehetőleg csökkenteni kell a 

térbeli és az időbeli koncentrációt, a helyi TDM szervezeteknél ugyanakkor sokkal 

inkább az időbeli eloszlás egyenletesebbé tétele a fő feladat, ami javítja a 

hatékonyságot is. 

 

Az adott térségre jellemző egyedi turisztikai kínálat kialakítása (és célszerűen valódi 

turisztikai márkatermékek képzése) egy hosszú távra hozott stratégiai döntést jelent a 

desztinációk számára. Éppen ezért: 

 kiemelt fontosságú, hogy az egyes desztinációkban megvalósuljon a stratégiai tervezés 

és a desztináció kiemelt vonzerői alapján történő turisztikai termékfejlesztés, 

 fontos, hogy desztinációs szinten sor kerüljön a közép-és hosszú távú fejlesztési célok, 

irányvonalak meghatározására, 

 biztosítani kell a térségi és helyi turisztikai fejlesztési koncepciók és stratégiák 

megvalósulásának folyamatos felülvizsgálatát és monitoringjét, 

 a turisztikai desztinációk sikeres fejlesztésének központi eleme a fejlesztéseket 

irányítani és menedzselni képes stratégiai tervezési-fejlesztési struktúrák kialakítása.  

 

 

A differenciált termékfejlesztési politikában természetesen nem feltétlenül cél a szigorú 

koncentráció egyetlen piaci szegmensre vagy turisztikai termékre. Egy desztináció nem 

egyszer olyan sokarcú és sokszínű, hogy adottságai alapján akár egyidejűleg több különböző 

sikeres turisztikai termék előállítására és több fogyasztói célcsoport megszólítására is 

alkalmas lehet. Egy vállalathoz hasonlóan a desztinációnak is széles termékpalettát, azaz 

különböző piaci „teljesítményeket” kell létrehoznia és kifejlesztenie a saját erősségei, 

adottságai, valamint sikerpozíciója alapján, hogy a rendelkezésre álló turisztikai kapacitások 

optimális kihasználtságát és fenntartható fejlődését biztosítani tudja.  

 

2.8.2. A stratégiai dimenziók összefoglaló rendszerezése 

 

A stratégiai dimenziók összefoglaló rendszerezése meghatározó jelentőségű, egy térség illetve 

egy desztináció stratégiai profilját képezi. Az egyes dimenziók kapcsán meghozandó döntések 

megvalósítását egy hatékony intézkedéssorozat biztosíthatja. Minden dimenzió önálló döntést 

kíván, melyek közül egyeseknél több lehetőségek közötti választás, míg másoknál egy 

hatékony kombináció kialakítása szükséges (Piskóti, 2002). 

 

Piskóti (2002) szerint a tizenkét dimenzió alapján meghozandó döntésekhez az alábbi 

tartalmak megfontolása szükséges: 

 

1. A stratégiai tervezési, fejlesztési területek kiválasztása azon témák kiválasztását jelenti, 

melyre önállóan megvalósítható stratégiákat alakítunk ki. Az elkülönítés történhet: 

 ágazat, hagyományos tevékenységi profilok szerint (pl. mezőgazdaság, közlekedés, 

turizmus), 

 vevőcsoportok szerint (befektetők, helyi vállalkozások, turisták, polgárok vagy azon 

belüli részszegmensek alapján, pl. pedagógusok, fiatal házasok, kereskedők), 

 földrajzi területi egységek, régiók alapján (pl. szomszédos országokkal folytatandó 

kereskedelem fejlesztése, holland turisták speciális igényeinek kielégítése, dunántúli 

megyék lakosságának turisztikai vonzása), 

 funkciók szerint, a térség, a desztináció által működtetett eljárások szerint (pl. 

kommunikáció, infrastruktúra-fejlesztés, gazdaságfejlesztés). 
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2. A stratégiai pozícióból eredő törekvések esetén a nagyvárosok, régióközpontok a vezető 

szerep megőrzése, míg a feltörekvő desztinációk a pozíciójuk javítása, a vezető szerep egyes 

területeken történő átvétele érdekében alakítják stratégiájukat. 

 

3. Az alapstratégiai irányok lényege azon kiinduló stratégiai megközelítés rögzítése, amellyel 

a desztináció aktivitásának meghatározó irányai kialakításra kerülnek, nevezetesen: 

 képes-e sokoldalúan fejleszteni (termék+piac) diverzifikáció révén (átfogó stratégiai 

program, újrapozícionálás megvalósulása), 

 elsősorban új ötletekre, innovációra van-e szükség, amelyek új szolgáltatások 

bevezetését, új vállalkozások indulását, új turisztikai kínálat, program kialakítását 

eredményezik, 

 új szegmensek bevonásával, a desztináció iránti kereslet szélesítése, differenciálása 

szükséges-e elsősorban a kommunikációs, PR-tevékenység javításával, 

 vagy a meglévő kínálat, meglévő vevőkapcsolatok intenzitásának növelése jelentheti a 

kívánatos fejlődési irányt. 

 

4. A komparatív versenyelőnyök meghatározása, mint a desztináció pozícionálási alapjának 

kiválasztása meghatározó a piaci sikerekben. A versenyelőny-stratégia azon tényezőkre 

koncentrálás, programfelépítés, amelyek a vizsgálatok alapján elsősorban meghatározzák a 

számukra releváns vevők keresletét, döntését, azaz a versenyterepet. A stratégiai döntéseket 

meghatározzák: 

 a kínálat minősége, 

 az újdonságérték, 

 a good-will, imázs, 

 a márka, 

 a környezetbarát jelleg stb. 

 

Ezen tényezőkre kell felépíteni a desztináció pozícionálását. A vevők megnyerésében a 

materiális, tárgyi előnyöktől, az immateriális, szolgáltatási tényezők súlyának növekedése 

figyelhető meg. Több szakértő véleménye, hogy mivel a tárgyi, terméktulajdonságok, illetve 

az immateriális szolgáltatási kínálat vonatkozásában is egyre inkább kiegyenlítődnek a 

teljesítmények, a vevők megnyerésében döntő a termékhez, illetve vásárláshoz kötődő 

élmény, és azt bemutató, más kínálattól megkülönböztető kommunikáció, míg minden más 

csak „szükséges, de nem elégséges eszköz”. 

 

5. A piaci aktivitás mértékének meghatározása, a piaclefedési stratégiai döntés alapvetően 

befolyásolja, hogy a desztináció fejlesztésében milyen széles körben gondolkodjunk, pl. 

milyen jellegű iparfejlesztést támogatunk kedvezményekkel, a turisták milyen széles körét 

szólítjuk meg kínálatunkkal, a lakosság mely rétegének problémáit, elvárásait helyezzük 

előtérbe.  

 

6. A piackezelési stratégia azon stratégiai stílus meghatározása, mely a célcsoport-orientált, 

differenciált megközelítés vagy a differenciálatlan szemlélet követését dönti el. A 

desztinációk esetében jellemzően a differenciált, szegmensorientált szemlélet a kívánatos.  

 

7. Az időstratégia klasszikusan azt jelenti, mikorra időzítjük az új termékkel az új piaci 

belépést, illetve mikorra tervezzük a piac elhagyását, a döntések, a lépések időzítése, a kellő 

időben a kellő helyen történő jelenlét, tevékenység. Az időstratégia az egyes stratégiai 

fejlesztési területeken értelmezhető elsősorban, például egy turisztikai attrakció létrehozása, 

egyedi program megszervezése. Az időstratégiai tényezők a desztináció megítélésében, 
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versenyképességének alakításában, a konkrét termék, kínálat, illetve kommunikációs akció 

szintjén fejtik ki hatásukat. Stratégiai alternatívái: 

 Az úttörő, vezető stratégiának tekinthetjük, ha elsőként, új megoldásokat, 

szolgáltatást, programot, kedvezményt stb. vezetünk be, s ezzel csak ránk jellemző 

sajátosságot, versenyelőnyt építünk ki. A vezető pozíció megőrzése, pl. egy 

rendezvény, kiállítás, konferencia rendszeres megtartása, a legvonzóbb szolgáltatási 

kínálat biztosítása hosszabb távon hozzájárul a desztináció sikeréhez. 

 A korai követő stratégia lényege, hogy az ötletek, programok kialakításában a 

versenytárs nemkívánatos módon megelőzött bennünket, pl. borturizmus, borút, 

borrend alapítása, konferencia- és kiállítási központ építése terén, de a saját 

kezdeményezésünkkel az elsők között jelentünk meg. Az esetek egy részében 

sikerülhet a lemaradást a javunkra fordítani, egy jobb, sikeresebb megoldással a 

vezető szerepet átvenni. A követő szerep lehet tudatos is, ha arra törekszünk, hogy az 

innováció kockázatát, az új ötlet bevezetésének költségeit más viselje, mi egy 

megteremtett fogadóközegben jelenünk meg. Az első imázs előnye csak akkor vehető 

át, ha megoldását minőségi vagy más okok miatt visszautasítják. 

 A kései követő a már biztos megoldások átvételére (me-too) épít, világosan látható 

piaci keresleti feltételekkel, alacsony „fejlesztési” költségek és bizonytalanság mellett. 

Ugyanakkor a lépések hatása már korántsem olyan erős, s nem képes különösen 

hatékony versenyelőnyök kiépítésére. Elsősorban a költségelőnyöket kihasználó 

versenystratégiai szándékokhoz kapcsolódhat sikeresen. 

 A kései követő sajátos típusaként megjelenő részpiaci követő stratégia egy 

szegmensnél követő jelleggel, de a versenytárs kínálatát minőségben is 

továbbfejlesztve, a célcsoporthoz igazítva jelenik meg teljesítményével, az azt kísérő 

kommunikációjával.  

 

8. A magatartási stílus, viselkedési stratégia az aktív, kezdeményező, a folyamatok elébe 

menő, proaktív magatartást, vagy a követő, védekező jellegű, a versenytársak lépéseire 

reagáló passzív stílus elfogadását jelenti. 

 

9. A vevőorientációs stratégiai döntés az egyes csoportok közötti preferenciák kialakításának 

gyakorlatát, testre szabott kínálat kialakítását: 

 innováció orientáltság, 

 minőségorientáltság, 

 márkapolitikát, 

 programszélességet, 

 vagy az ár-mennyiség kapcsolatát előtérbe állító költségorientált magatartás két 

alternatívája közötti cselekvési lehetőségeket foglalja magában.      

 

10. A konkurenciaorientált stratégiai alapmagatartás a mérvadó versenytársakkal szemben 

kialakítandó viselkedés stílusát határozza meg: 

 kitérő: a versenytárs erősségeit jelentő területeken az összehasonlítást, a versenyt 

kerülő magatartás, amikor a pozícionálást jelentő elemeknél más tényezőkre 

helyezzük a hangsúlyt, 

 az alkalmazkodás: a vezető településekhez, desztinációkhoz igazodó stratégiai 

magatartást jelenti, mely jellemző stílus egy nagyváros környéki település esetében, 

mely igazodik a meghatározó település stratégiai fejlesztési törekvéseihez, 

 a kooperációs stratégia: arra a felismerésre vezethető vissza, hogy szükséges a 

versenytársak adott területen történő együttműködése, a stratégiai szövetség 
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megkötése, a desztinációk kooperációs kapcsolatának kialakítása a település, a 

kistérség, a megye vagy a régiójuk fejlesztése érdekében, 

 

11. Hasonló magatartási alternatívák jelentkeznek a közvetítők, egyéb partnerek 

vonatkozásában is, ahol a kapcsolat lehetőségei, a partner sajátosságai, tulajdonságai, az általa 

nyújtott szolgáltatások, előnyök jellege alapján döntünk az együttműködés lehetőségeiről. 

 

12. Az eszközorientált stratégiák a konkrét marketingeszközök kombinálására, összehangolt 

megvalósítására épülnek, klasszikus esetben a 4P köré építkezve (Piskóti, 2002).                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. A desztináció menedzsment szervezetek érdekképviseleti funkciója 
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A turisztikai desztináció menedzsment szervezeteknek több irányban kell a közös érdekeket 

megjelenítenie. Az első felvállalása a szervezet létrehozásakor az alapítók dolga. Ez befelé, a 

tagokra, a TDM szervezet formálódó belső körére irányul, amelyet azonban a későbbiekben 

sem szabad elhanyagolni. A tagok  és/vagy a kívül maradók között mindig lesznek olyanok, 

akiket újra és újra meg kell győzni az összefogás szükségességéről. Ők a közömbösök, az 

ingadozók és az ellenzők. Reakcióikra érdemes előre felkészülni, érvekkel és leginkább a 

település fejlődését igazoló eredményekkel mérsékelhető a közvéleményre gyakorolt negatív 

hatásuk. Reális veszély lehet a meglévő támogatói kör lemorzsolódása, amely a TDM 

szervezet átláthatóságával, helyesen és tudatosan alkalmazott testreszabott belső 

kommunikációval, anyagi és erkölcsi elismeréssel kivédhető, minimalizálható. A helyi 

érdekképviselet és érdekérvényesítés feladata olyannyira összetett, hogy sokszor a szakmai 

tudás sem ér semmit, ha nincs mögötte az emberekkel való bánni tudás ösztönös – megfelelő 

módszerekkel fejleszthető - képessége. A TDM szervezet helyi érdekképviseletét személy 

szerint a szervezet vezetőségének és a munkaszervezet vezetőjének kell vállalnia a 

gyakorlatban ( jó ha ez hathatós önkormányzati támogatással is társul, azaz a szervezetben 

tagként résztvevő, a vezetésben is jelenlévő önkormányzati képviselet megfelelően azonosul a 

közös célokkal és az jól tolmácsolja az önkormányzat képviselőtestületének és kifelé is).  

A lokális érdekképviselet második iránya kifelé mutat. A TDM szervezetben csoportosulók 

azt várják magától a szervezettől és annak munkaszervezetétől, hogy ne csupán védőernyőt 

tartson föléjük, de integrálja és erősítse a korábban atomizált piaci jelenlétüket. A 

munkaszervezet legyen tárgyalóképes partner az utazásszervezők, a saját szolgáltatási kört 

gazdagítani tudó újabb partnerek és nem utolsósorban a felsőbb hatóságok felé. Szakmai 

professzionalizmusával juttassa tovább a helyi szolgáltatók szintetizált véleményét, javaslatait 

és igényeit oda, ahova kell. Szükség szerint lássa el munícióval a regionális TDM szervezetet, 

hogy az hatékonyan tölthesse be a rá háruló feladatokat. 

 

A szakmai képviselet elsősorban a munkaszervezet vezetőjének feladata, míg a lobbi 

tevékenységnél, a partnerekkel és a hivatalos szervekkel fenntartott kapcsolatoknál mindig az 

arra legalkalmasabb, az említett szervezeteknél leginkább elfogadott személyt érdemes 

előtérbe tolni a vezetőségből vagy akár a tagok közül. 

A helyi TDM szervezetnek tehát azt a felsőbb szintű turisztikai desztináció menedzsment 

szervezetet is „mozgatnia” kell, amelynek létrehozásában alapítóként részt vett, vagy 

amelyhez csatlakozott. Ezt leginkább folyamatos kapcsolattartással, a helyi szinten nem vagy 

nehezen megoldható gondok és feladatok jelzésével és megtárgyalásával, olykor a felsőbb 

szintű szervezethez delegálásával, intézkedésre, cselekvésre való felkérésével lehet elérni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. A desztináció életciklusai 
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2.10.1. A turisták tipizálása 

 

A desztináció életciklusnak értelmezéséhez azért fontos a turisták típusának vizsgálata, azaz 

milyen kategóriákba sorolhatók a desztinációt jellemzően látogató turisták, mivel ez jelentős 

mértékben meghatározza, hogy milyen igényeik vannak a desztináció szolgáltatásainak 

színvonalát és jellemzőit illetően. Mennyire hajlandóak kilépni a magukkal hordozott 

„környezeti buborékból”, mennyire alkalmazkodnak a helyi szokásokhoz, normákhoz és 

mennyiben várják azt el, hogy a helyi társadalom alkalmazkodjon az ő normáikhoz.  

Mivel a turisták típusa erőteljesen meghatározza az adott desztináció kiválasztását, akár 

többszöri felkeresését és hosszú távú fejlődést, ezért a következőkben néhány lényeges 

turistatipológia részletesebben kerül ismertetésre.  

 

A turisták csoportosítására számos kutató vállalkozott, bemutatásra Cohen, Smith és Plog 

turistatípusai kerülnek. Ők figyelembe veszik a típusok megállapításaiban egyrészt a 

turistáknak a helyi lakosokkal kialakított kapcsolatát (Cohen, Smith), másrészt a turisták 

pszichológiai jellemzőit (Plog). Mindkét tényező erőteljesen befolyásolja egy desztináció 

életciklus-görbéjét, amely bizonyos fokig meghatározza az érvényesülő hatásokat, azaz a 

turizmus fejlődése következtében kialakuló változások befolyásolják egy desztináció 

látogatottságának alakulását. 

 

Plog (1974) megközelítésében nem elsősorban turistákat kategorizált, hanem egy populáció 

tagjait, aszerint, hogy mennyire nyitottak az új, szokatlan tapasztalatokra vagy mennyire 

vonzódnak a megszokott, ismerős élmények iránt. A teljesen új, ismeretlen iránt érdeklődő, 

kockázatvállaló típust „allocentrikusnak”, az abszolút ismerőst, megszokottat keresőt 

„pszichocentrikusnak” nevezte el. Az Egyesült Államok népességét vizsgálva azt találta, 

hogy a populáció a két szélsőség között normálisan oszlik el, tehát a potenciális turisták 

túlnyomó része „midcentrikus”.  

 

 
4. ábra: Plog személyiségtípusai 

Forrás: Plog, 1974 

 

A 4. ábra alapján látható, hogy Plog a fenti kategorizálást alkalmazta a turizmusra is, 

megfogalmazta, hogy az általa kialakított kategóriákba tartozó egyének turistaként milyen 

jellemzőkkel rendelkeznek. Az allocentrikusok teljesen új, mások által még fel nem fedezett 

területekre utaznak, a pszichocentrikusok meglepetések nélküli, az otthonra emlékeztető 
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úticélt keresnek, a turisták nagy része pedig olyan desztinációt, amely egyszerre nyújtja az 

otthonosság biztonságát és új élményeket. Az egyes kategóriákba tartozó turistatípusok 

részletes jellemzőit a 2. táblázat foglalja össze. 

 

2. táblázat: A pszichocentrikusok  és allocentrikusok jellemzői 

Pszichocentrikusok Allocentrikusok 
 Ismerős úti célok 

 A célterületen megszokott tevékenységek 

 Napsütést és szórakozást keresnek 

 Kikapcsolódás 

 Előnyben részesíti az autót 

 Jól kiépített turisztikai szolgáltatásokat keres 

(szállodák, családi éttermek, turistaüzletek) 

 Családias hangulat, megszokott szórakozás 

„nem külföldi” jelleg 

 Szolgáltatások teljes körének igénybevétele, 

sok előre megszervezett programmal  

 

 Turisták által nem látogatott úti célok 

 Új élmények 

 Magas aktivitási szint 

 Új és szokatlan desztinációkat keresnek 

 Felfedezésre törekvés 

 Előnyben részesíti a repülést 

 Élvezi a más, idegen kultúrákból származó 

emberekkel a találkozást 

 Igénybe vett turisztikai szolgáltatások: 

elfogadható vagy jó szállás és étkezés, nem 

feltétlenül modern vagy szállodalánchoz 

tartozó szállodás, néhány turista-attrakció 

 A megszervezett út tartalmazza az alapvető 

dolgokat (szállás, közlekedés), valamint elég 

sok szabadidőt, a szervezés legyen rugalmas 
Forrás: Plog, 1974 alapján 

 

Cohen (1972, 1974) turista tipológiájának alapja az a feltételezés, hogy minden turisztikai 

élmény egyaránt tartalmaz új, ismeretlen és megszokott, ismerős elemeket. Az ismerős és az 

új aránya függ a turistától, annak motivációitól, illetve preferenciáitól, nyitottságától, valamint 

az utazás intézményesítettségétől. Ezen tényezők alapján Cohen a turistákat intézményesített 

és nem intézményesített típusokra bontja. Az előbbi csoportba tartoznak a „szervezett 

tömegturisták” és az „egyéni tömegturisták”, az utóbbiba a „felfedezők” és a „vándorok” (5. 

ábra).     

 

A nem intézményesített turizmus kategóriája azokat az egyéni utazásokat foglalja magában, 

amelyekre a turizmusiparral való minimális kapcsolat a jellemző. Gyakran kiegészítik 

azonban ezek az utazók a tömegturizmus megjelenését, hiszen azok a desztinációk, amelyeket 

felfedeznek, később népszerűvé válhatnak nagyobb tömegek számára is, a megnövekvő 

kereslet pedig a tömegturisztikai szolgáltatások és létesítmények kiépüléséhez vezethet. A 

nem intézményesített turizmus kategóriába tartozik a „Vándor”, akinek az a célja, hogy a 

lehető legjobban beolvadjon a helyi közösségbe, megismerje a helyi lakosok életmódját, 

kultúráját, szokásait. A vándornak nincs előre elkészített útiterve és elkerüli azokat a helyeket, 

amelyek népszerűek általában a turisták körében. A legmagasabb az újszerűség, szokatlanság, 

ismeretlenség aránya a teljes utazási élményben. A helyi kultúrához való alkalmazkodás 

folytán a vándor képes leginkább személyes kapcsolatot kialakítani a helyi lakossággal. A 

„Felfedezőre” jellemző az, hogy utazását egyénileg szervezi, megpróbálja elkerülni a 

„kitaposott utat” és megismerni a helyi kultúrát és lakosokat. Általában törekszik arra, hogy 

helyi szolgáltatásokat vegyen igénybe. Ellentétben tehát a vándorral, szüksége van bizonyos 

szintű biztonságra és kényelemre, még ha ez csak annyit jelent is, hogy a zsebében van a 

hazautazásra szóló repülőjegy. 
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5. ábra: Cohen turistakategóriái 

Forrás: Cohen, 1972, 1974 

 

Az ismertetett tipológia másik fő kategóriája az intézményesített turizmus, amely 

utazásszervezők, szállodák és közlekedési vállalatok bevonásával megszervezett utazásokat 

foglal magába. Az utazás minden eleme tömegtermelés eredménye, a turisták igényeinek 

kielégítése mellett cél a meglepetések, a szokatlan események elkerülése. A „Szervezett 

tömegturista” az a turistatípus, amely leginkább megfelel a turistára általában vonatkozó 

sztereotípiának. Az „all inclusive” csomagtúrán részt vevő szervezett tömegturista 

chartergépen vagy légkondicionált autóbuszon utazik, úti programja rugalmatlan, előre 

szigorúan megtervezett, nyugati stílusú szálláshelyen lakik és végig gondosan védve van a 

helyi kultúrával való találkozástól, kivéve azokat az eseteket, amikor ez a találkozás előre 

megtervezett, a turisták számára összeállított kulturális programon való részvételt jelent. 

Ebből adódóan a szervezett tömegturista nem lép ki saját „környezeti buborékából” és 

minimális kapcsolata van a helyi kultúrával és lakossággal. Az „Egyéni tömegturista” 

annyiban hasonló a szervezett tömegturistához, hogy utazása tour operátor által szervezett és 

igénybe veszi a turisztikai szektor szolgáltatásait. Mivel azonban egyéni utazásról van szó, a 

turista rugalmasabb lehet döntéseiben és lehetősége van az előzetesen megtervezett útitervet 

módosítani. Mivel az egyéni tömegturista fejlett turisztikai infrastruktúrával rendelkező, jól 

kiépített, nagy tömegek által látogatott desztinációkat részesítenek általában előnyben, ezért 

viszonylag kevés személyes kapcsolatuk alakul ki a helyi lakossággal és nem igazán képesek 

a meglátogatott ország valódi életét, kultúráját megismerni.        

 

Hasonló alapelvekből kiindulva Smith (1989) a turisták száma, céljai és a helyi normákhoz, 

helyi kultúrához való alkalmazkodása alapján hét típust állapított meg. Ezekre a típusokra 

szintén érvényes az, hogy az egyes turisták által keresett élményekben eltérő arányban 

keveredik az otthonosságra való törekvés és az újdonság keresése (6. ábra). Mivel Smith az 

egyes turistatípusok létszámát is meghatározta, ezáltal közvetetten utal a különböző 

turistáknak a helyi környezetre gyakorolt hatásaira is. 

 

 Vándor 

Teljesen új utat keres; elkerüli a turizmus 

szektorát; beleolvad a helyi kultúrába, személyes 

kapcsolatba kerül a helyi lakosokkal 

 Felfedező 

Az utazás egyénileg szervezett, le akar térni a 

„kitaposott útról”; kilép ugyan a környezeti 

buborékból”, de bármikor visszaléphet  

 Egyéni tömegturista 

Hasonló a fentihez, de rugalmasabb; mivel az 

utazás szervezett, nem a valós desztinációt látja  

 Szervezett tömegturista 

Csomagtúrán vesz részt; nem lép ki saját 

„környezeti buborékából”, kevés kapcsolata van a 

helyi kultúrával és lakossággal  

Nem intézményesített 

turizmus 

 

egyéni utazás, a 

turizmusiparral 

minimális kapcsolat 

Intézményesített 

turizmus 

 

utazásszervezők, 

utazásközvetítők, 

közlekedési vállalatok 

és szállodák 

bevonásával  

Újdonság  

Otthonosság 
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6. ábra: Smith turistatipológiája 

Forrás: Smith, 1989 

 

A Smith által „felfedezőnek” nevezett turisták hasonlítanak arra a típusra, amelyet Cohen 

vándornak nevezett. A felfedezők korlátozott létszáma abból is adódik, hogy egyre kevesebb 

felfedezésre váró területe található már a Földön. Az ebbe a típusba tartozó utazók inkább 

tekinthetők antropológusnak, mint turistának, és tökéletesen elfogadják a helyi életstílust és 

kultúrát. Az „elit turisták” olyan utazók, akik már „majdnem mindenhol” voltak és ennek 

következtében különleges, egzotikus, mások számára elérhetetlen úti célokat keresnek. 

Tökéletesen alkalmazkodnak a helyi környezethez, de csak előre megtervezett utazás erejéig. 

Cohen felfedezőjének megfelelője Smith kategóriái közül az „off-beat” turista, akire 

jellemző, hogy megpróbálja elkerülni a többi turistával való találkozást és jól alkalmazkodik a 

helyi körülményekhez, helyi szálláshelyeken száll meg és helyi szolgáltatásokat vesz igénybe. 

A „nem mindennapi turisták” közé azok sorolhatók, akik a szervezett utazásuk programját 

alkalmanként megszakítják annak érdekében, hogy közvetlen kapcsolatba kerülhessenek a 

helyi kultúrával. Egy időre képesek alkalmazkodni a helyi szokásokhoz, de többnyire jobban 

érzik magukat a saját „környezeti buborékukban”. A „majdnem tömegturista” kategóriába 

Smith meghatározása szerint az a turista tartozik, aki viszonylag jól kiépített, de még nem 

domináns turizmus szektorral rendelkező desztinációba utazik és keresi a nyugati stílusú 

szolgáltatásokat, de bizonyos mértékig képes elfogadni azok hiányát. A „tömegturista” 

elvárja, hogy rendelkezésére álljanak a kiválasztott desztinációban az általa megszokott, 

nyugati stílusú szolgáltatások, a „charterturista” pedig egyenesen megköveteli ezt. A 

charterturista kategóriába tartozók esetében magának a desztinációnak tulajdonképpen 

viszonylag kicsi a jelentősége, hiszen az általuk látogatott üdülőhelyek kínálata mindenütt a 

világon gyakorlatilag egyforma.          

A fenti három tipológiát vizsgálva felismerhető, hogy Plog kategóriái általános jellegűek, 

mivel személyiségtípusokon alapulnak, így rövidtávon viszonylag állandónak tekinthetők, 

csak hosszabb távon változhatnak jelentősen. Smith és Cohen kategóriái esetében az egyes 

típusok inkább csak konkrét utazások esetében értelmezhető, hiszen az igénybeveendő 

szolgáltatások körével, a szolgáltatások minőségével és a helyi szokásokhoz való 

alkalmazkodással kapcsolatos elvárások és elképzelések utazásonként eltérőek lehetnek, nem 

Turista típusa 

Felfedező 

Elit 

Off-beat 

Nem megszokott 

Majdnem tömegturista 

Tömegturista 

 

Charterturista  

Nagyon korlátozott 

Ritkán látható 

Nem mindennapi 

Időnként látható  

Egyenletes áramlás 

Folyamatos áramlás 

 

Nagy tömegben érkezik  

Tökéletesen alkalmazkodik  

Tökéletesen alkalmazkodik  

Jól alkalmazkodik  

Valamennyire alkalmazkodik  

Keresi a nyugati stílusú szolgáltatásokat 

Elvárja a nyugati stílusú szolgáltatásokat 

 

Megköveteli a nyugati stílusú 

szolgáltatásokat 

 

 

 

 

 

Turisták száma Alkalmazkodás a helyi normákhoz 

        Otthonosság 

      Újdonság 
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utolsósorban a desztináció típusától és az adott helyszín meglátogatását előidéző motiváció 

jellegétől függően.    

 

2.10.2 Desztináció életciklus-görbéje 

 

A turizmus fejlődése egy desztinációban általában hosszú folyamat, amely éveket, évtizedeket 

ölel fel. Ennek a fejlődési folyamatnak a során jelentős változáson megy keresztül maga a 

célterület, a turizmus hatásai számos területen érvényesülnek. Bár a turizmus fejlődésének 

jellemzői, időtartama, növekedési üteme, a turizmusfejlődés hatására bekövetkező változások 

jelentősen eltérhetnek az egyes esetekben, összességében valamennyi desztináció hasonló 

típusú utat jár be. Ez a hasonlóság ösztönzött számos kutatót arra, hogy megkísérelje a 

turisztikai desztinációk életét egy általánosan alkalmazható modellben ábrázolni (például 

Christaller 1963, Stansfield 1978, Lundberg 1980, Butler 1980, Meyer-Arendt 1985). Az így 

született desztinációs életgörbék, amelyek - alapjában véve a marketingből ismert 

termékéletciklus-görbének a turizmusra, ezen belül a turisztikai desztinációkra adaptált 

változatai - az adott desztináció iránti keresletet ábrázolják, összefüggésben a turizmus 

fejlődésével és a helyi lakosságnak a turizmusra vonatkozó attitűdjeivel. Az életgörbe modell 

mögött az a feltételezés áll, hogy a turisztikai fogadóterületek dinamikusan változnak, számos 

belső és külső befolyásoló tényezőnek köszönhetően (Butler, 1980). A turisták létszámának 

növekedése következtében egy terület fokozatosan elveszíti vonzerejét, mivel a túl nagyszámú 

turista tönkreteszi mindazon természeti és ember alkotta erőforrásokat, amelyek eredetileg a 

turizmus fejlődésének alapjául szolgáltak. 

 

Az életciklus-elméletek közül a legismertebb Butler nevéhez fűződik. Butler elmélete szerint 

a turisztikai desztinációk nagy részének fejlődése során megfigyelhető, hogy hasonló típusú 

utat járnak be, bár a fejlődés időtartama és a növekedési ráták jelentősen eltérhetnek az egyes 

esetekben. Ez az életút hat egymást követő szakaszra osztható, amelyek során folyamatosan 

változik a turisták mennyisége, típusa, a turizmus szektor fejlettsége.  

 

Az életciklus-görbe szakaszai: 

 Felfedezés 

 Bekapcsolódás 

 Fejlődés 

 Konszolidáció 

 Stagnálás 

 Hanyatlás/Újjáéledés (7. ábra) 
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7. ábra: A turisztikai desztináció evolúciós görbéje 

Forrás: Butler, 1980 

 

A felfedezés szakaszában az érkező látogatók száma kicsi, érkezésük rendszertelen, a terület 

nehezen megközelíthető, nincsenek a turisták számára létrehozott létesítmények. A turisztikai 

szolgáltató háttér (szálláshely, vendéglátás, utazási iroda stb.) teljesen hiányzik, tehát 

turisztikai termék még nincs. A turizmus spontán módon, egyéni kezdeményezésből indul ki. 

Az életgörbe meredeksége nagyon kicsi, a forgalom alig nő, hiszen a terület híre csak 

szájreklám útján terjed szűk körben. 

 Az idelátogatók vagy gazdag különcök, vagy megszállott felfedezők, akik egy szál 

hátizsákkal járják a világot. A turistatipológiában ezek a látogatók az „allocentrikus” (Plog), a 

„vándor” (Cohen), illetve a „felfedező” vagy „elit” (Smith) kategóriába sorolhatók. Mivel 

közlekedés nincs, vagy kezdetleges, a látogatók általában saját járművel érkeznek. Szállást a 

helybélieknél szereznek, élelmezésükről maguk gondoskodnak hozott anyagból. A 

desztinációvá válás akkor kezdődik meg, amikor egy turisztikai szolgáltató megjelenik a 

területen. Nem feltétlenül utazásszervezőre kell gondolni, sőt a tapasztalatok szerint 

legelőször a közlekedési vállalkozók „szúrják ki” az új lehetőségeket és beindítanak 

valamilyen szervezett közlekedést a célterületre, bérelhető hajóval, kis repülőgéppel, 

karavánok szervezésével. A desztinációvá válás másik tipikus útja, amikor egy a turizmus felé 

nyitó kormány felajánl egy területet, rendesen a turizmus ismert nagyvállalkozóinak vagy 

egyenesen a multinacionális tőke képviselőinek. Az sem ritka, hogy a fentiekben leírt spontán 

turizmusra felfigyelő vállalkozók keresik meg az adott terület gazdáját.  A kiszemelt vidéket 

vagy megvásárolják, vagy koncessziót kérnek rá az illető kormánytól.   

 

A bekapcsolódás szakaszában az elemi turisztikai termékek - bár még szerény színvonalúak - 

már vannak a desztinációban, és megoldott a szervezett megközelítés lehetősége is. A szakasz 

jellemző turistatípusa a „közel allocentrikus” (Plog), az „off beat” és „nem mindennapi” 

(Smith) illetve a „felfedező” (Cohen). A forgalom még lassan nő, hiszen alig van turisztikai 

infrastruktúra, de az életgörbe e szakasza meredekebb az előzőnél. 

A háttérben azonban már elkezdődött a nagyberuházás, kikötő, repülőtér, vasúti szárnyvonal, 

bekötőút épül, alapozzák a leendő nagy szállodákat, a helybeliek növelik kiadó szobáik 

számát. A szakasz végére már számos turisztikai szolgáltatás áll rendelkezésre, tehát van mit 

reklámozni. A marketing feladatok között jelentős szerepet kap a meglévő szolgáltatások 

intenzív reklámja, valamint az attrakciók intenzív PR kampánya. 
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A fejlődési szakasz a desztináció életgörbéjének legmeredekebb szakasza, a korábbi összes 

fejlesztési- és marketing munka ekkorra érik be. A desztináció általános – és turisztikai 

infrastruktúrája immár kész, a kínálat teljes. Jellemző az érkező látogatók nagy száma 

(csúcsidőszakban elérheti vagy meghaladhatja helyi lakosság számát), valamint a turisták 

típusának megváltozása: mivel szélesebb körből vonz már a desztináció látogatókat, 

elsősorban „midcentrikusok” (Plog), „intézményesített turisták” (Cohen) vagy „majdnem 

tömegturisták” (Smith) jönnek. Az ellenőrzés fokozatosan kicsúszik a helyiek kezéből, a 

betelepülő vállalatok modern létesítményei pedig megváltoztatják a terület jellegét, 

megjelenését. A természeti és kulturális erőforrásokat turisztikai attrakcióvá fejlesztik és új, 

mesterséges attrakciók jönnek létre.  

A desztináció életének marketing szempontból legintenzívebb szakasza. Most már adott a 

lehetőség a differenciáltabb munkára, ami a piac szegmentációval kezdődik. A korábbi 

általános termékek mellett már az egyes szegmentumok igényeinek megfelelően kialakított 

csomagok készülnek, természetesen a hozzájuk szabott reklámmal együtt. Az utazási irodában 

az érdeklődők promóciós videókon tekinthetik meg az attrakciókat, a leendő szállodát, a 

strandot, a folklórprogramot. A kiadók versengve jelentetik meg a desztináció útikönyveit.  

 

A konszolidáció szakasza az első olyan életgörbe-szakasz, amikor a görbe iránytangense már 

kisebb, mint az előzőé.  A növekedés még tart ugyan, de üteme már mérséklődik, amit a görbe 

csökkenő meredeksége jelez. Ez már a kifejlett tömegturizmus kora, megjelennek a „közel 

pszichocenrtikusok” (Plog), a „szervezett tömegturisták” (Cohen). Számottevő fejlesztés már 

nincs, csak a fokozott forgalom miatti karbantartási feladatok. Eljött az idő, hogy a befektetett 

tőke elkezdjen visszatérülni.  

A helyi lakosság bizonyos tagjai, különösen azok, akik nem kapcsolódtak be a turizmusba, 

kezdenek elégedetlenek lenni a turisták nagy száma és a turisztikai létesítmények túlsúlya 

miatt. Jelentős erőfeszítések történnek a szezonalitás csökkentésre és új piacok 

meghódítására. A forgalomnövekedés ütemének csökkenését igyekeznek megakadályozni 

azáltal, hogy gyakran lejjebb mennek az árakkal, vagy legalábbis nem emelik azokat már 

tovább. Befejezik ugyanakkor a nagy reklám – és PR-kampányokat, hiszen a desztináció már 

közismertté vált a turizmus piacán, legfeljebb a nagyobb akciókat hirdetik. 

  

A látogatók száma a stagnálás szakaszában éri el a maximumot, az életgörbe enyhén 

hullámzó vízszintessé vált, a desztináció beérett. Ennek következtében számos erőforrás 

teherbíró képessége szintjén vagy azt meghaladóan kihasznált, súlyos környezeti, társadalmi 

és gazdasági problémák jelentkeznek.  

Megjelennek a visszatérő vendégek, a kényelemszerető, komfortjukért derekasan fizető 

„pszichocentrikusok” (Plog) és a magas alapforgalmat biztosító „charterturisták” (Smith), 

gyakorlatilag stabil a vendégkör. A befektetett tőke lassan megtérül, majd elkezd hasznot 

termelni, és teszi. Az eredeti természeti és kulturális vonzerők legnagyobb részét felváltották 

a mesterségesen létrehozott attrakciók. Új fejlesztés a már kiépített területen kívül történik, a 

már meglévő létesítményekre jellemző, hogy gyakran cserélnek gazdát.  

Ebben a szakaszban már csak nagyon szerény marketingtevékenység folyik, amely fenntartó 

reklámot és vásárlásösztönző eszközöket takar, hiszen azért mindig jön egy újabb fiatal 

turistageneráció, amely számára az adott desztináció még ismeretlen. 

 

A desztináció életgörbéjének utolsó szakasza a hanyatlás vagy az újjáéledés. A hosszú időn át 

nagyjából egyenletes forgalom eleinte lassan, de állandó ütemben csökkenni kezd, az 

életgörbe lefelé hajlik. Az ok lehet egy hasonló adottságú, fiatal desztináció felvirágzása, de 

nem ritka az sem, hogy a túlépített, tömegturizmusra hangolódott üdülőhely elveszti varázsát 

és igényesebb közönségét. A törzsvendégek odébbállnak, vagy kiöregszenek, újak már nem 
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jönnek helyettük. A desztináció turizmusirányítása illetve az ott érdekelt tulajdonosok, 

utazásszervezők válaszút előtt állnak. Vagy megpróbálják újrapozícionálni a területet, vagy 

sorsára hagyják. A hanyatlás szakaszában alkalmazott demarketing azt jelenti, hogy 

fokozatosan csökkentésre, majd teljesen leépítésre kerül a korábban alkalmazott marketing-

eszköztár, legfőképpen a promóció. Az utazásszervezők kínálatukban először csökkentik a 

hanyatló desztinációba irányuló utak választékának mélységét, majd szélességét is, végül 

teljesen kihagyják az inkluzív ajánlatból.   

Egy hanyatlásnak indult desztinációt újjáéleszteni vagy mesterséges, ember alkotta attrakció 

létrehozásával lehet vagy korábban kihasználatlan természeti erőforrások felhasználásával. 

Visszahódító stratégia alkalmazása esetén egy nagyobb tőkeinjekcióval teljesen felújítják, 

korszerűsítik a desztináció létesítményeit, lepusztult természeti környezetét, majd 

megpróbálják visszahódítani az eredetileg megcélzott piaci szegmenst. Újrapozícionálási 

stratégia alkalmazása esetén pedig a desztináció szolgáltatásainak, szükség esetén 

attrakcióinak átformálásával új turisztikai termék kerül létrehozásra, amellyel egy a korábbitól 

eltérő piaci szegmens kerül megcélzásra. 

 

Még amennyiben elméletileg helytállóak is az előzőekben bemutatott életciklus szakaszok, 

akkor is maradnak kritikus pontok a modellben. Az egyes szakaszokat nem könnyű 

meghatározni és egymástól elkülöníteni, a görbe meghatározásához szükséges 

látogatóérkezések adatai nem mindig állnak rendelkezésre. Vannak kivételes desztinációk is, 

amelyek fejlődése nem követi a fenti modellt. Például az elhúzódó életgörbéjű termék esetén 

az érettség szakasza nagyon hosszú, alkalomadtán több évtized is lehet. A termék a hanyatló 

szakasz végén nem szűnik meg teljesen, forgalma egy alacsonyabb színvonalon stabilizálódik. 

Ha ilyenkor sikeresen újrapozícionáljuk, vagy korszerűsítjük, akkor „örökéletű” termékké 

alakulhat át. Az „Örökéletű” termék a világ nagy attrakcióira települt szolgáltatások esetében 

alakulhat ki. Ilyenkor az életgörbe az x-tengellyel párhuzamos enyhe hullámvonal, amelynek 

trendje gyakorlatilag egyenes. Viszonylag új desztinációk esetében fordul elő a „Többpúpú” 

életgörbe. A desztináció „öregedésével”, vagy jelentős társadalmi változásával párhuzamosan 

a termék más-más társadalmi réteg, piaci szegmens körében lesz újra felkapott, ilyenkor a 

termék újjáéled.   

 

Az életgörbe modell egyik erőssége, hogy segítséget nyújthat a turisztikai desztinációk 

tervezésével, fejlesztésével foglalkozóknak annak felismerésében, hogy a turisztikai vonzerők 

véges, nem megújítható erőforrások (Wilkinson 1996). Egy terület fejlesztésénél előzetesen 

meg kell állapítani és tiszteletben kell tartani az erőforrások teherbíró képességét, mert ez az 

egyetlen módja annak, hogy a desztináció hosszú távon is versenyképes legyen. A teherbíró 

képesség tiszteletben tartása ugyan rövidtávon kisebb turistalétszámot eredményezhet, de 

hosszú távon a turisták összlétszáma meghaladhatja azt a számot, amit a rövid távú 

gondolkodásmódra alapozott fejlesztés következtében lehetne elérni. 

A modell hasznos fogalmi keretet jelenthet a desztinációkban lezajló változások 

értelmezéséhez is, mivel lehetővé teszi egy desztináció evolúcióját meghatározó belső és 

külső hatótényezők azonosítását (Agarwal 1997). 
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2.11. Monitoring és kontrolling a desztináció menedzsmentben 

 

Az általános tervezési folyamat szerves része az ellenőrzés és a visszacsatolás, amit mind a 

tervezés, mind a megvalósítás folyamán kötelező elvégezni. Napjainkban e tevékenységek 

jelölésére nálunk is egyre inkább a monitoring kifejezés használata terjed el. 

A monitoring meghatározásához a következő két hazai forrásmunkából idézünk: 

 

1. A tervezés, az ellenőrzés és az operatív irányítás összehangolása teszi lehetővé az optimális 

megvalósítást, amelynek sikeres megoldásában fontos szerepet tölt be a monitoring.  

 

A monitoring fogalmát szűkebb és tágabb értelemben is meghatározhatjuk. Szűkebb 

értelemben a monitoring a realizálási folyamatok megfigyelése, mérése, a végrehajtásról vett 

„értékek” összegyűjtése, terv– és tényadatok egybevetése, összehasonlítása, az eltérések 

regisztrálása, melyek révén lehetővé válik a problémát jelentő területek, folyamatok 

meghatározása. Tágabb értelemben a monitoring az eltérések okainak elemzését, javaslatok, 

intézkedések kidolgozását, tehát a beavatkozás, a korrekció alapjának meghatározását is 

jelenti. 

A tervezés lényege, hogy rendszeresen átgondoljuk és kidolgozzuk a jövőre vonatkozó 

célokat, valamint meghatározzuk az elérésükhöz szükséges programokat, eszközöket, 

módszereket, intézkedéseket. 

A terv, egyes fejlesztési cél, program azonban annyit ér, amennyit meg tudunk belőle 

valósítani. Ennek érdekében lehet szükség a korrekciók elvégzésére, alkalmazkodási, 

igazodási intézkedések folyamatos kidolgozására (Csatári, 2000). 

 

2. Monitoring alatt egy adott tárgy (vagy jelenség, folyamat), illetve az azt meghatározó 

jellemzők időbeni állapotváltozásainak nyomon követését értjük. 

A monitoring folyamatának gyakorlati megvalósításához ki kell alakítani a monitoring 

rendszert, ami meghatározott célra tervezett és működtetett rendszer, ami kiválóan alkalmas a 

különböző tárgyak, folyamatok változásainak megfigyelésére, speciális szempontok szerinti 

értékelésére és lehetőséget biztosít azok alakulásának befolyásolására is. 

Itt érdemes kihangsúlyozni a monitoring és az értékelés között fennálló különbséget. A 

monitoring a megfigyelt tárgy adott pillanatban érvényes állapotát írja le, míg az értékelés két 

időpont között eltelt időszakban bekövetkezett változásokat minősíti a kiindulási állapothoz 

vagy az elvárt szinthez képest. A monitoring rendszer kialakításához definiálni kell a 

monitoring célját, tárgyát, konkrét feladatait, a rendszer elemeit, majd fel kell építeni az erre 

illeszkedő struktúrát, meg kell határozni a rendelkezésre álló eszközöket, kritériumokat kell 

támasztani a rendszer felépítésével és működésével szemben, majd gondoskodni kell a 

megvalósítás lépéseinek megtervezéséről. A rendszer általános tulajdonságai között szerepel 

még a konzisztencia, azaz logikailag összefüggő egésznek kell lennie, ugyanakkor fontos, 

hogy megfelelő belső tagoltság jellemezze, a kapcsolódási pontok és a felelősségi viszonyok 

egyértelműen meg legyenek határozva, hogy a rendszer megvalósítható legyen és illeszkedjen 

a valós körülményekhez. 

 

Ennek megfelelően a monitoring rendszer a következő általános jellemzőkkel bír: 

 van meghatározott megfigyelési tárgya, amire vonatkozik; 

 van célja, aminek a teljesítésére irányul; 

 van olyan testület, szervezeti egység, ami a monitoring-tevékenységet igényli, 

illetve annak eredményeit felhasználja; 

 van működtetője; 
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 a rendszer elemeire bontható – alrendszerekre, modulokra, s az egyes 

rendszerelemekben egyféle tevékenység történik, mint például a 

megfigyelő/érzékelő, az információ-feldolgozó/-értékelő és az output modul; 

 belső funkcionális megosztással működik a rendszer, ami az egyes modulok 

hozzáadott értékét jelenti a működés során. 

 

Megfigyelési tárgya szerint számtalan különböző monitoring-rendszerről beszélhetünk, 

melyek különböző tárgykörben végeznek megfigyelő és értékelő munkát. (VÁTI, 2001). 

 

A monitoring feladata tehát a tervek megvalósításának figyelemmel követése és a tények 

tervcéloktól való eltérésének jelzése a szükséges korrekciók elvégzése érdekében. Ez 

feltételezi, hogy van egy olyan szervezet, amelyik jogosult és képes a szükséges korrekciók 

eldöntésére és a megfelelő intézkedésre. Az előbbi nyilván szakmai, az utóbbi döntéshozó 

szervezet.     

 

A monitoring a TDM szervezet folyamatos tevékenysége, amely a tervek megvalósításának 

biztosításához szükséges. A megvalósítás folyamatát fontos folyamatosan nyomon követni, és 

meg kell szervezni a visszacsatolást a tervtől való esetleges eltérések jelzésére, ami lehetővé 

teszi a szükséges intézkedések meghozatalát vagy a korrekciók elvégzését. Ennek 

elősegítéséhez fontos, hogy a tervek – különösen a fejlesztési programok – indikátorokat 

(mutatókat) tartalmazzanak, amelyek a célok megvalósítását konkrét, számszerű eredmények 

eléréséhez kötik. A hatékonyság mérésére javasolt fő mutatókat fontos projektenként-, majd a 

terv (program) egészére összesítve meghatározni. Ilyen mutatók lehetnek a következők: 

 a fejlesztés költsége; 

 új munkahelyek; 

 a létrehozott új termékek és kapacitások; 

 kapacitáskihasználás; 

 az új fejlesztések által elért gazdasági teljesítmény (forgalom, bruttó bevétel, 

személyes és vállalati jövedelmek, adók és járulékok, nyereség); 

 egységnyi beruházott forintra jutó éves új érték (összehasonlítva más ágazatokkal); 

 az egyes projektek megtérülése; 

 a külföldi tőke beáramlása; 

 a nem számszerűsíthető (pozitív és negatív) természeti és társadalmi hatások mérlege.     
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3. A desztináció marketing sajátosságai 
 

Bevezetés 

 

A külföldi gyakorlatban hosszú éveken keresztül a desztináció menedzserek fő feladatuknak a 

marketingtevékenységek ellátását tekintették, azon belül is főként a promóciós és értékesítési 

tevékenységek végzését. Ennek következtében a desztinációs szervezeteket (DMO – 

Destination Management Organization) inkább marketing, mint menedzsment szervezeteknek 

tekintették. Az utóbbi néhány esztendőben azonban egyre inkább felismerik a szervezetek 

nem marketing jellegű szerepének fontosságát a desztináció versenyképességének 

fejlesztésében és fenntartásában.  

 

A marketing természetesen a továbbiakban is a desztináció menedzsment egyik fontos 

funkciója marad, hiszen a keresletfejlesztési stratégia kidolgozása a desztináció fejlesztés 

stratégiájának kiemelkedő része.           

 

A turizmus világában gyakran azonos tartalommal említik a marketinget és a promóciót. A 

hagyományos marketing-mix 4P alkotóelemeiből a promóció mellett az árazással és a 

turisztikai termékek disztribúciójával is foglalkoznak, ám a gyakorlatban úgy tűnik, olykor 

még külföldön is figyelmen kívül hagyják a termékfejlesztés és az innováció szempontjait. 

Ennek oka, hogy a desztináció fejlesztést (és tervezést) nem tekintik a marketing integrált 

részének. (Az utóbbi egy-két esztendőben szerencsére változás tapasztalható ebben is). 

 

A desztináció versenyképességének szempontjából azonban kiemelt fontosságú, hogy a 

desztinációra, mint komplex turisztikai termékre tekintsenek. A látogatók utazásuk során 

élményeket keresnek, azokba a desztinációkba utaznak, melyek a motivációjuknak leginkább 

megfelelő vonzerőkkel rendelkeznek és arról a számukra legkönnyebben érthető és elérhető 

módon a legvonzóbb információt kapják.   

 

A fő cél a desztináció sikeres piacra vitele. A desztináció marketingnek azonban nem csak a 

turisták vonzására kell képesnek lennie, hanem a tartózkodás során felmerülő szükségletek 

kielégítésének támogatására is, melyben számtalan szektor és számos vállalkozás működik 

egyidejűleg közre.  

 

A desztináció marketing azért is olyan komplex rendszer, mivel a turisták a felkeresett 

desztinációkat, régiókat úgy fogyasztják, mint élményeket, mely élmények nagyon sok egyéni 

terméket és szolgáltatást foglalnak magukba. Ezek a turisztikai termékek és szolgáltatások a 

desztináció neve alatt, mint márkanév jelennek meg a piacon. 

 

Ebben a fejezetben a következő kérdésekre kapunk választ: 

 Milyen összetevők alkotják a desztináció vonzerejét? 

 Hogyan értelmezzük a marketingstratégiát? 

 Mi a kapcsolat a turisztikai termék és a turisztikai élmény között? 
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3.1 A desztináció sajátosságai 

 

3.1.1 A desztináció vonzerejének alapvető összetevői 

 

Kiemelkedően fontos feladat a turizmus menedzserei számára annak megértése, hogy milyen 

tényezők motiválják az egyéneket adott desztináció kiválasztására a többiekkel szemben. Egy 

desztináció különlegességéhez, egyediségéhez és kiválóságához alapvetően a desztináció 

élményét jelentő erőforrások és vonzerők járulnak hozzá.  

 

Ezen erőforrásoknak, illetve vonzerőknek hét típusa különböztethető meg (Ritchie, Crouch, 

2003): 

 a természeti jellemzők, melyek vizuális és érzékszervi örömet képesek biztosítani (pl. 

kilátás, klíma), 

 a kultúra és történelem, mely az intellektuális igényeket elégíti ki, 

 a lehetséges szabadidős tevékenységek választéka, melyek olyan stimulációkat 

jelentenek például, mint az izgalom, a kihívás, feltöltődés, 

 a speciális rendezvények, melyek a desztináció emlékezetességét növelik, dinamizmus 

és egyediség létrehozásával,  

 a turisztikai infrastruktúra, mely a desztináció turisztikai karakterét határozza meg,  

 a szórakozási lehetőségek, melyek a desztináció kínálatát, a különböző 

tevékenységeket, rendezvényeket egészítik ki, 

 a piaci kapcsolatok, melyek a desztináció látogatottságának fő katalizátorai személyes 

kapcsolatok eredményeként. 

 

1. A desztináció természeti jellemzői: klimatikus és földrajzi tulajdonságok 

 

A desztináció versenyképességének meghatározásában a legfontosabb tényezők között 

szerepelnek a természeti tényezők, melyek magukba foglalják többek között: 

 a klíma,  

 a domborzat, 

 a növény és állatvilág, 

 a víz, 

 az erdő, 

 a sivatag, 

 a vadvilág, 

 a városi, vidéki területek, 

 a levegőminőség és 

 a kilátás tényezőit. 

 

Ezek az elemek alapvetően meghatározzák, hogy egy desztináció mennyire barátságos az 

emberek számára. Jelenthetnek versenyelőnyt, de versenyhátrányt is. A marketing 

tevékenység épít a desztináció természeti tulajdonságaira, melyeket a fenntarthatóság elvének 

biztosítása érdekében védeni kell. Ebben a munkában tehát a marketingnek is nagy szerepe 

van. Különösen igaz ez a pozitív természeti jellemzőkkel rendelkező területeken, ahova az 

értékek fenntartása érdekében egyrészt olyan látogatókat lenne szükséges vonzani, akik 

környezettudatosak és elismerik a térség természeti integritását, másrészt a keresleti szintet a 

meglévő infrastrukturális adottságoknak megfelelő optimális szinten érdemes tartani, azok  

mind hatékonyabb kihasználásával. 
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Azoknak a desztinációknak, amelyek nem rendelkeznek természeti előnyökkel, más 

alternatívát kell kidolgozniuk a versenyben maradás érdekében. Két fő választási lehetőségük 

van: vagy megpróbálnak alkalmazkodni az adottságaikhoz, minimalizálva azok negatívumait, 

vagy marketing erőfeszítéseiket azokra a szegmensekre irányítják, amelyek kevésbé 

érzékenyek erre a hátrányra, vagy éppen különlegesnek tartják.  

Számos stratégia kínálkozik ezek megvalósítására: 

 beépítés növelése (pl. az elviselhetetlenül forró, vagy párás éghajlat esetén), 

 különleges attrakció felhasználása (pl. Xian terrakotta katonái), 

 speciális rendezvény megszervezése (pl. karnevál, sportesemény), 

 egyedi attrakció létrehozása (pl. Disney World), 

 mega-rendezvény megtartása (pl. olimpiai játékok, világvásárok, világkiállítások), 

 média felhasználása a desztináció általános ismertségének növelésére (pl. Nepál 

esetében a Himalája ad lehetőséget a figyelem felkeltésére, Hiroshimára a történelmi 

események miatt figyelnek fel). 

 

2. A kultúra és történelem: az emberi „másság” csábítása 

 

A desztinációk piaci megjelenésének másik nagyon fontos eleme a desztináció kultúrája. A 

kultúrának számos összetevője van. Magába foglalja: 

 a kézművességet, 

 a helyiek nyelvét, 

 a hagyományokat, 

 a gasztronómiát, 

 művészetet és zenét, 

 a történelmet, 

 az építészetet, 

 a vallást, 

 a munkamódszereket, technológiákat, 

 az oktatási rendszert,  

 a helyiek életmódját, a szabadidős tevékenységeket. 

 

A különböző elemek eltérő módon hatnak a desztináció vonzerejére, melyek fontosságát a 

helybeliek és a látogatók is másként értelmezik. Általában a helybeliek alulértékelik azt, amit 

a látogatók érdekesnek tartanak, az számukra megszokott, hétköznapi. Ezért a desztináció 

menedzserekre vár a feladat, hogy a kultúra elemei úgy kerüljenek felhasználásra, hogy a 

megcélzott piaci szegmensek érdeklődésének megfelelhessen.  

 

A kultúrának különleges szerepe van a turisztikai fogyasztás folyamatában. Az utazás maga 

fogyasztás, pontosabban fogyasztások sorozata, a kultúra, pedig az a közvetítő elem, amin 

keresztül minden látható, minden megtapasztalható. Míg a desztináció kultúrája az egyik fő 

attrakciónak számít, a látogatók élményszerzésének, észlelésének módja éppen saját kulturális 

hátterüktől függ leginkább. Ezt a kölcsönhatást figyelembe kell venni, amikor turisztikai 

termékeket hoznak létre.  

 

3. Szabadidős tevékenységek: a turisták mentalitása 

 

A szállások kényelme, a közlekedés gyorsasága és más igénybevett szolgáltatások minősége 

fontos kérdés a turizmus szervezésének szempontjából, de ezeket a turisták alapvetőnek 

tekintik. A valódi oka annak, hogy egy desztinációt felkeresnek, annak a vágynak a 
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kielégítése, hogy ott aktívan részt vehessenek olyan tevékenységekben, amely stimulálja őket 

és élénk emlékeket eredményeznek. Ezért ahhoz, hogy egy desztináció versenyképesebb és 

vonzóbb legyen alapvető, hogy nagy választási lehetőséget kell biztosítania szabadidős 

tevékenységekből és a hozzájuk kapcsolódó felejthetetlen élményekből.  

 

Ezek a tevékenységek a desztináció szempontjából számos módon kategorizálhatóak. Így 

például benti-kinti, téli-nyári, felnőtteknek-családoknak-gyerekeknek, olcsó-drága, egyszerű-

összetett, aktív-passzív, oktató-rekreációs, pihentető-igénybevevő tevékenységek, stb. A 

legfontosabb, hogy minél szélesebb választék álljon rendelkezésre a szabadidőben eltölthető 

lehetőségek közül. Ennek kialakításánál a következő szempontokat lenne érdemes figyelembe 

venni: 

 a desztináció természeti és domborzati viszonyai,  

 a helybeliek értékrendje,  

 a helyi jogszabályok, 

 kiegészítő lehetőségek tárháza a szélesebb igények kielégítésére, 

 olyan tevékenységet is tartalmazzon, amely egyedülállóan a desztináció természeti 

adottságaihoz köthető, 

 egész évben biztosítson lehetőségeket, 

 megfelelő bevételeket hozzanak létre. 

 

4. Speciális rendezvények: a desztináció különlegességének megalkotása 

 

A legnagyobb kihívás egy desztináció menedzser számára egy egyedülálló, megkülönböztető 

pozíció kifejlesztése a desztinációra. Ha egy desztinációnak van valami különlegessége, akkor 

rengeteg versenyelőnyre tehet szert. Lehet ez természeti, kulturális, történelmi, építészeti, 

műszaki, stb. jellemző, melyet innovatív módon és kemény munkával építenek fel, hogy 

hírnevet hozzanak vele létre.  

 

Egyes rendezvények nemzetközi figyelmet értek el. Ilyen pl. a Boston Marathon, vagy a 

Münich Oktoberfest. De miért? Mi az a helyi tényező, ami képes a hétköznapit különlegessé 

alakítani? Hiszen vannak más sportversenyek, más fesztiválok, stb. Lehet, hogy a szerencsés 

időzítésnek köszönhető? A vizsgálatok azt mutatják, hogy ez inkább egy ember, a vezető 

elkötelezettségének, a kemény munkának, a kommunikációs erőfeszítéseknek, a kitartásnak 

az eredménye és a rendezvény fokozatosan más rendezvények fölé emelkedik. 

 

Nem mindegy, hogy egy esemény egyszeri vagy ismétlődő. Az egyszeri esemény létrehozhat 

világméretű érdeklődést a desztináció iránt, de követő tevékenység nélkül, ami a desztináció 

hírnevét konszolidálja, a hatás rövid életű lesz. A folyamatosan ismétlődő évi rendezvények 

lehetőséget adnak a desztináció menedzsereknek, hogy lassan építsék fel a desztináció 

hírnevét és így a desztináció ismertségét.  

 

Számos tényező szükséges ahhoz, hogy egy rendezvény olyan specializációs szintet érjen el, 

hogy a desztináció versenyképességét fokozza, hogy kulcsfontosságú attrakcióvá váljon. 

Ilyenek: sokoldalú célrendszer, a rendezvény szellemisége, „spiritualitása”, alapvető igények 

kielégítése, különlegesség, magas minőség, autentikusság, hagyomány, rugalmasság, 

vendégszeretet. Ezeknek a tényezőknek az együttes, gondos menedzselése szükséges ahhoz, 

hogy az adott rendezvény kulcs attrakcióvá váljon. 
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Nem minden – a desztináció szempontjából fontos – rendezvény nagy vagy nemzetközi. 

Fontosságukat az adja, hogy folyamatos látogatókkal látják el a desztinációt, mely az idők 

folyamán biztosítják a desztináció fenntarthatóságát. 

 

5. Turisztikai infrastruktúra  

 

Ezek azok az épületek, szolgáltatások, melyek elsődlegesen a turizmus szükségleteit elégítik 

ki, pl. hotelek, éttermek, információs központok, turisztikai attrakciók. A turisztikai 

infrastruktúra biztosítja a rendezvények és szórakozási lehetőségek többsége számára a 

helyszínt. Vannak azonban olyan turisztikai infrastruktúrák, melyek önmagukban is nagyon 

különlegesek, így önálló attrakcióknak számítanak, pl. Eiffel-torony, Tower of London, 

Sydney operaház, stb. Más infrastruktúrák önálló desztinációt alkotnak pl. Disneyland, 

tematikus parkok, stb. Megint mások, melyek önállóan kevésbé attraktívak, klasztereket 

(csoportokat, együttműködéseket) hoznak létre, hogy egy nagy attrakciót alkothassanak. 

Vannak olyan épített komplexumok, melyek építészeti különlegességük, vagy tartalmuk miatt 

váltak híressé, pl. Hermitage, Taj Mahal, stb. 

 

A turisztikai infrastruktúra három osztályba sorolható, amint a 3. táblázatban látható. Az első 

csoportba tartozó elemek a funkcionális elemek, melyek alapvetőek a turisztikai rendszer 

működtetéséhez. Az épített elemek közé olyan intézmények tartoznak, melyeket nem a 

turizmusért építettek, de a turizmus kiválóan hasznosítja őket. A harmadik csoportba tartozó 

attrakciók tulajdonképpen „csak úgy voltak, vannak”, és bár van valamilyen varázsuk a 

látogatók szemében, sokszor elszigeteltek, olykor nehezen megközelíthetőek, vagy akár 

ismeretlenek.  

 

3. táblázat: A turisztikai infrastruktúra osztályozása 

 

Funkcionális elemek Továbbfejlesztett épített elemek 
Továbbfejlesztett természeti 

és normál elemek 

 szállodák, 

 panziók, egyéb szálláshelyek, 

 éttermek, 

 látogatóközpontok, 

 repülőterek, 

 témaparkok, 

 kikötők, 

 autókölcsönzők, 

 közösségi központok, 

 különleges látványosságok, 

előadóközpontok 

 múzeumok, 

 állatkertek, 

 különleges épületek, tornyok, 

 az Olimpiai Játékok helyszíne, 

 sport stadionok, 

 híres emberek otthonai, 

 űrközpontok, 

 különleges/híres kereskedelmi 

negyedek 

 templomok, katedrálisok, 

 természetjáró útvonalak, 

 történelmi emlékhelyek, 

 különleges ipari helyszínek, 

 különleges építészet, 

 természeti jelenségek (pl. 

jégmezők) 

 egyetemek, 

 katasztrófa sújtotta területek 

Forrás: Ritchie, Crouch, 2003 

 

6. Szórakozási lehetőségek 

 

A szórakozás egyre fontosabb szerepet játszik a turizmusban. Míg a rendezvények és a 

szabadidős elfoglaltságok hagyományos elemeket alkalmaznak a desztináció vonzóbbá 

tételéhez, a szórakoztatás az adott desztináció helyi jellemzője (pl. Párizsban az éjszakai élet, 

Londonban a színházak, New Yorkban a Broadway show-k). Ezek elsősorban a nagy városok 

lakosainak szórakoztatására jöttek létre.  

 

Azokban a desztinációkban, ahol a szórakoztatás a fenti példáknak megfelelően nem fejlődött 

ki korábban, de szeretnék fő vonzerőként ezt létrehozni, ott koncepcionálisan kell kifejleszteni 

a szórakoztatási lehetőségek csomagját, hogy fenntartható, versenyképes előnyöket 

jelentsenek a desztinációnak.  
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7. Üzleti és személyes kapcsolatok, kötelékek     

 

Sok, kevésbé nyilvánvaló vonzerő is van, amely az embereket egy desztináció 

meglátogatására készteti. Ezeket kötelékeknek nevezik. Két fő csoportba oszthatóak ezek a 

kötelékek: személyes és szakmai/szervezeti kötelékek.  

 

A személyes kötelékek közé tartoznak a családi kötelékek, barátságok, etnikai gyökerek 

(szülőföld látogatása), vallási kapcsolatok (zarándoklat, ünnepségek, konferenciák), sport (a 

család sokszor kíséri a sportolókat, közös sportérdeklődés, számos országnak van közös 

sporthagyománya, pl. rugby, cricket). 

 

A szervezeti és szakmai kötelékek között szerepelnek a különböző vállalati és szakmai 

találkozások, összejövetelek, konferenciák, egyesületi találkozások, a gazdasági és 

kereskedelmi blokkok, a politikai uniók és a pénzügyi uniók találkozásai, és az oktatás. A 

külföldön tanuló diákok baráti és szakmai kapcsolatokat hoznak létre, melyek gyakran 

meghatározzák későbbi utazási szokásaikat.   

 

Ezen kapcsolatok fejlesztése alapos kutatást, innovatív marketing megközelítést igényel. Nem 

csak az a nagy feladat a desztináció menedzsere számára, hogy azonosítsa ezeket a 

kötelékeket, hanem az is, hogy meghatározza, miként lehetne őket felhasználni a desztináció 

turizmusának fejlesztése érdekében.  

 

3.1.2 A desztináció vonzerejét növelő összetevők 

 

A desztináció vonzerejét jelentő alapvető összetevők maguk után vonják a desztináció iránti 

keresletet. Ha azonban ezek a desztinációk megközelíthetetlenek, ha a magánszektor nem 

képes, vagy nem akarja létrehozni a szükséges üzleti szolgáltatásokat, ha a gazdasági és a 

társadalmi infrastruktúra nem elégséges, vagy ha az erőforrások korlátozottak a turisztikai 

fejlesztések megvalósításához, akkor az alapvető vonzerőt jelentő összetevők nem lesznek 

képesek a desztináció turizmusát növelni. Ezek azok az erőforrások, melyek az alapot adják a 

desztináció turizmusának felépítésére (Ritchie, Crouch, 2003).  

 

Szükség van tehát olyan támogatói alapra, vagy nevezzük háttérre, amely a desztináció egész 

turizmusának hatékony alapjául szolgál. Hat csoport különíthető el ezen erőforrások között: 

 a desztináció általános infrastrukturális állapota, mely jelentős hatással van a 

desztináció versenyképességére, 

 a desztináció megközelíthetősége, mennyire könnyű, illetve nehéz a desztinációba 

utazni, 

 a szabadidős tevékenységek erőforrásai, különösen a munkaerő és annak szakmai 

tudása, pénzügyi források megléte, elérhetősége, 

 a vendégszeretet általános szintje, amely a helybeliek részéről nyilvánul meg, 

 a vállalkozói kedv, vállalkozói kapcsolatok megléte, intenzitása, 

 a politikai akarat, amely kifejezi, hogy a turizmust mennyire ismerik el a 

desztinációban, és milyen a támogatottsága. 

 

1. Infrastruktúra: a sikeres turizmus alapjának megteremtése 

 

Az infrastruktúrának két fő csoportja van: 

 az általános infrastruktúra: a közlekedési rendszerek, a közbiztonság, a vízellátási 

rendszer, villamos energia ellátás, telekommunikáció, gázellátás, szennyvízelvezetés, 
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hulladékkezelés, posta, egészségügy, hatósági szolgáltatások, szállítás, banki 

szolgáltatások, oktatási rendszer, biztonsági és védelmi rendszerek, stb. 

 az alapvető szolgáltatások infrastruktúrája: ide azok az elemek tartoznak, melyekről 

nem gondolnánk, hogy az infrastruktúra közé sorolják, de fontos támogatást nyújtanak 

a desztináció hatékony működéséhez, ilyenek: pihenési és vásárlási lehetőségek, 

fodrász, hírlapárus, mosoda, könyvesboltok, gyógyszertárak, autószervizek, stb. 

 

Az alapvető szolgáltatások infrastruktúráját optimális esetben a magánszektor hozza létre, míg 

az általános infrastruktúrát a kormányok, helyi önkormányzatok, mégpedig az adózás 

különböző formáin keresztül, annak érdekében, hogy a társadalom tagjai részesülhessenek 

ezen szolgáltatásokból. A desztináció versenyképességét tehát alapvetően befolyásolja, hogy 

milyen módon képes a két szektor, a magán és az állami szektor, biztosítani és helyreállítani 

ezeket az infrastrukturális elemeket, amely nem csak egyszerűen a turisztikai fejlesztéséket 

támogatják, hanem az utazások iránti keresletet és a vásárlói szükségleteket is folyamatosan 

fenntartják. 

 

Nehéz eldönteni, hogy az infrastruktúra biztosításában mekkora szerepe legyen a magán- és a 

közszférának, az viszont biztos, hogy a minősége nagyon fontos kérdés, függetlenül attól, 

hogy ki a felelős érte. Az infrastruktúra minőségével kapcsolatban fontos kiemelni számos 

tényezőt. A turistáknak különösen fontosak azok a körülmények, melyek befolyásolják a 

szavahihetőséget, a hatásosságot, a biztonságot, a tisztaságot, a design-t, a beszerezhetőséget, 

könnyű használatot, a kulturális és nyelvi érzékenységet, az útkeresést, stb. A látogatók 

gyakran megzavarodnak egy bizonytalan, szokatlan külföldi környezetben, pl. idegen nyelvű 

táblák, repülőtéri labirintusok, autópályáknál jegyvásárlás, stb. alkalmával. A turisták 

rengeteg kérdésre várnak választ, amik az infrastruktúrával kapcsolatosak. Például késnek-e a 

vonatok?, iható-e a víz?, hogyan lehet telefonálni?, hol található orvos?, mikor nyit ki a 

bank?, tud-e boldogulni egy mozgássérült utazó?, stb. A helybelieknek ezekre a válaszok 

magától értetődnek, ezért nehéz számukra felismerni azt, hogy egy látogatónak milyen 

nehézséget okoznak. Szervezéssel és jó design-nal ezeknek a problémáknak egy része 

megoldható, így az utazás könnyebbé tehető megfelelő feliratok, térképek, napi jegyek, 

tájékoztató asszisztensek alkalmazásával. Már a tervezés során gondolni kell a 

szakembereknek az adott objektumok funkciójára, használatának folyamataira, hogy 

„felhasználó barát” megoldásokat alkalmazzanak.  

 

Az infrastruktúra minősége számos módon befolyásolja a desztináció versenyképességét: 

 vonzza vagy elrettenti a turistákat utazási szándékuktól, hiszen már az utazási 

döntésnél szerepet játszik, hogy mit képzelnek róla, 

 mennyire képes támogatni funkcionálisan vagy éppen korlátozni a turizmust, a 

vállalatoknak, ellátóknak, a marketing szolgáltatóknak, valamennyi kapcsolódó 

iparágnak, a desztináció menedzsment szervezeteknek, mind-mind szüksége van jó 

minőségű infrastruktúrára, hogy hatékonyan tudjanak működni.  

 

Mit tehet egy desztináció az infrastruktúrájának javítása, fejlesztése érdekében? Ez 

természetesen nagyon sok tényezőtől függhet. Az azonban biztos, hogy a turizmus ágazatának 

is szerepet kell vállalnia az infrastruktúrára vonatkozó döntésekben, hangoztatnia kell a 

szektor szükségleteit, hogy ne esetleges megoldások szülessenek. Ebben a szakmának – a 

desztináció menedzsment szervezeteknek és azok szövetségeinek – együtt kell működnie 

mind a kormányzati, mind a helyi hatósági szervekkel, valamint a politikai és civil 

vezetőkkel. 
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2. Megközelíthetőség: A földrajzi elhelyezkedés átok vagy áldás? 

 

Megfelelő utazási infrastruktúra szükséges ahhoz, hogy a turizmus fejlődése ne korlátózódjon 

a megközelíthetőség miatt. Megközelíthetőség szempontjából a desztinációk különböznek 

aszerint, hogy mennyire könnyű vagy mennyire nehéz eljutni, illetve belépni az adott 

desztinációba. A megközelíthetőséget, az elérhetőséget számos tényező határozza meg, 

melyek közé tehát nem csak az utazási körülmények, hanem a desztinációba történő belépési 

feltételek is beletartoznak.  

 

Az utazási feltételek biztosítása alatt pl. az autóutak, vonatvonalak, komp és óceánjáró 

lehetőségek, buszközlekedés, repülőterek, stb. meglétét, annak kényelmességét, 

használhatóságának egyszerűségét értik.  

 

A desztinációba történő belépés körülményeit meghatározza a belépési engedélyek (pl. 

vízum) és egyéb igazolások megszerzésének nehézségei, a repülőgép leszállási engedélyek 

beszerezhetősége, az adott desztinációra vonatkozó speciális belépési korlátozások megléte, 

pl. az ágyszámra vonatkozó, vagy a látogatók számára és a tartózkodás idejére vonatkozó 

korlátozások. Árazási politikával szintén bátorítható, illetve eltántorítható egyes piaci 

szegmensek érkezése, mely szintén bizonyos korlátozást, kontrollt jelent. 

 

A marketingnek rendkívül fontos szerepe van a megközelíthetőség kezelésének kérdésében. 

Fő célja a célpiacok szükségletének kielégítése, azonban sokszor elkövetik azt a hibát, hogy 

csupán a szükségletek létrehozására koncentrálnak, mint a megfelelő szinten történő 

kielégítésre. Nem elegendő csupán kifejezni, hogy „a jobb megközelíthetőség több látogatót 

fog eredményezni”, fontos, hogy a desztináció befolyásolni is tudja a megközelítés 

fejlesztésére vonatkozó döntéseket. Ennek érdekében a desztinációnak be kell mutatnia, akár 

kutatásokkal alá kell támasztania, hogy a kereslet mennyire korlátozott a meglévő 

megközelíthetőségi lehetőségek miatt (ha ez a valóságos helyzet) és milyen különbséget 

jelentene, ha ezek a korlátok enyhíthetőek, vagy megszüntethetőek lennének. 

 

3. Szabadidős tevékenységek erőforrásai: munkaerő, szaktudás, pénzügyi források 

 

A szabadidőben végezhető tevékenységek kínálatának szélesítése nagyon fontos összetevője a 

turizmus fejlesztésének. Korábban már említésre került, hogy milyen szerepet töltenek be a 

látogatók stimulálásában, a szerezhető élmények gazdagságának kialakításában.  

 

A humán erőforrás különösen fontos tényező, sok esetben mégis alulértékelt. Ennek számos 

oka van: 

 Sokan gondolják úgy, hogy a szolgáltatásokhoz kevés képesség, alacsonyabb képesítés 

is elegendő. Ez az általános nézet leginkább a turizmusban elterjedt. Természetesen 

vannak olyan munkák, melyekre ez igaz, de azok csak elenyésző részét képezik a 

szektor valamennyi igényéhez képest, ahova viszont speciális tudás szükséges. 

Manapság szerencsére egyre több helyen ismerik fel, hogy a megfelelő képességekkel 

és attitűddel rendelkező alkalmazottak a siker kulcsát jelentik adott szolgáltatások 

életében. A munkanélküliség következtében könnyű munkaerőt találni, de megfelelő 

attitűddel rendelkezőt annál nehezebb.        

 A turizmus munkaerő intenzív szektor, ezért a munkaerő költsége különösen fontos 

kérdés. Ez a költség függ a fizetés átlagos szintjétől az adott desztinációban, a 

munkaerő termelékenységétől, a munkához való hozzáállástól, a szakszervezetektől, a 

munkakondícióktól, a támogatások mértékétől. 
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 A turizmusban a karrierépítéssel kapcsolatos attitűd nagyon különböző országonként. 

Sajnos manapság sok országban egy felszolgáló, egy szakács nem olyan elismert, mint 

volt a múlt században. Fontos annak felismerése, hogy a szektor sikere az 

alkalmazottak minőségétől függ, illetve attól, hogy mennyire képes a tehetséges 

embereket megtartani és vonzani, mennyire képes társadalmi elismerést és előrelépési 

lehetőséget biztosítani. 

 

Képességek, tudás, know-how, ami a munkaerőt termelékennyé teszi. Szükséges tudás nélkül 

a források felhasználása, a versenyképesség felépítésére tett próbálkozások, illetve annak 

fenntartása, működtetése komoly korlátokba ütközik.  

 

Számos kormány felismerte már a munkaerő képzésének fontosságát, ezért különböző 

szakmai tréning szervezeteket hoztak létre (pl. Canadian Tourism Human Resources Council, 

Travel and Tourism Research Association, Tourism Society (UK), Council for Australian 

University Tourism and Hospitality Education) a szükséges szakmai képességek fejlesztése 

érdekében. Elektronikus bulletinek állnak rendelkezésre, hogy kommunikációs lehetőségeket 

teremtsenek a turizmus kutatói és oktatói között (pl. TRINET, HOTEL-L). Maga a WTO is 

létrehozott egy tudás, képesség listát, amely segíthet az oktatási intézményeknek a szükséges 

oktatási és kutatási anyagokat meghatározni (GTAT).  

 

A szakma jövője és egy desztináció jövője is a foglalkoztatottak tudásán, képességeinek 

összességén nyugszik és azokon a karrier lehetőségeken melyeket kínálni tud.  

 

A szabadidős tevékenységek másik fontos alapforrása a pénzügyi források megléte. A 

turizmusfejlesztés egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen pénzügyi források érhetőek el. Ez 

azonban alapvetően az iparág pénzügyi teljesítményén nyugszik. Ha a befektetésekre kielégítő 

megtérülést biztosít a turizmus, akkor nagyobb pénzügyi forrásokat fog tudni vonzani. A 

menedzsment minősége befolyásolja minden egyes vállalkozás sorsát ebben a kérdésben. 

Mivel a turizmusban alapvetően kisvállalkozások vannak, nagyon kicsi a menedzseri 

képességek alkalmazása és alacsony a pénzügyi kompetencia is. A múltban tapasztalható 

pénzügyi bukások és a sokszor változó pénzügyi teljesítmény miatt a befektetők is sokkal 

óvatosabbak lettek. Lehet azonban, hogy a szektor nem több pénzt, nem több befektetést 

igényel, hanem jobb, hatékonyabb befektetéseket és fejlesztéseket. 

 

A desztináció menedzsmentnek ebben a kérdésben nagyon fontos a szerepe. A befektetőket 

informálhatja a lehetőségekről, tanácsot adhat nekik, melyek azok a projektek és melyek azok 

a területek, ahol a piacnak fejlesztésre van szüksége. Kutatásokat, tanulmányokat készíthetnek 

a piaci trendekről, turisztikai termékekről, keresleti előrejelzésekről, hogy segítséget 

nyújthassanak a befektetők számára döntéseik meghozatalában (pl. Tourism Forecasting 

Council (Australia)). 

 

Ezeken a területeken tett, a fentiekben részletezett erőfeszítések, a minőségi oktatás és tréning 

megszervezése, kutatási programok vezetése, sokkal jobb alapot hozhatnak létre a befektetési 

döntések meghozatalához. Ez hozzájárulhat egy pénzügyileg sikeres iparág felépüléséhez, 

amely a jövőben is képes lesz vonzani a befektetőket.  
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4. Vendégszeretet: a helyiek érzései a turizmussal kapcsolatban 

 

A barátságosság, a vendégszeretet képes növelni a desztináció versenyképességét. A 

helybeliek vendégszeretete több az általános támogató tényezőnél, sokkal inkább a társadalmi 

és kulturális értékek által irányított megnyilvánulás, vagyis nem egyszerűen csak tanulható 

viselkedésről van szó, mely különböző turisztikai tréningeken elsajátítható. A turisták 

általában kedves, barátságos elbánást várnak. Nem teljesülése az elégedettségre negatív 

hatással van. Sokkal gyakoribb, hogy a gyenge vendéglátás a látogatók emlékezetében a rossz 

bánásmód élményét hagyja. A turisták nagyon könnyen megsérthetők, hiszen távol 

otthonuktól igen könnyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek. Egy esetleges megtámadás, 

vagy kirablás, vagy az utazási iroda csődbemenetele még hazautazás előtt okozhatnak olyan 

helyzeteket, amikor a látogatónak nagy segítségre van szüksége, hiszen nincs elegendő pénze 

a probléma orvosolására. Az ekkor nyújtott segítség, akár az egész negatív élményt 

elnyomhatja.      

 

Bár a helybeliek vendégszeretete fontos szerepet játszik a desztináció versenyképességében, a 

vendégszeretet mégsem előfeltétele a versenyképességnek. Például Franciaország vagy New 

York nem híres az ott élők vendégszeretetéről, mégis vezető turisztikai desztinációk.  

 

A barátságosság és a vendégszeretet alapvető különbséget képes elérni a desztinációk 

imázsában, de rendszerint csak úgy „mellékesen”. Kevés desztináció építette a 

versenyképességét egyedül a helybeliekre jellemző barátságosságra.  Tény azonban, hogy a 

versenyképesség kialakításakor a látogatók szempontjából fontos szerepet játszik a 

desztináció lakosainak, szolgáltatóinak kedvessége, vendégszeretete.  

 

5. Vállalkozói kedv: humán energia generálása 

 

A kisvállalkozások a szabad gazdaság motorjai, a bevételek és foglalkoztatás legnagyobb 

részét adják nemzeti szinten. A turizmusra szintén igaz ez, hiszen főként kis- és közepes 

méretű vállalkozásokból áll. A kisvállalkozásoknak számtalan előnye van azokban a 

helyzetekben, amikor: 

 nagy rugalmassággal kell reagálni a keresleti változásokra, 

 kis mennyiséget, széles választékban, vagy a gyors technikai változásoknak 

megfelelően szükséges kínálni,  

 a személyes közreműködés fontos a vezető, vagy a tulajdonos részéről, a vásárló a 

személyes odafigyelést, törődést igényli,  

 a kereslet elsősorban helyi jellegű, 

 a termékek, a nyersanyagok romlandóak. 

 

A turisztikai vállalkozások nagyon jól illeszkednek ezekhez a feltételekhez. A desztináció 

fejlődéséhez és versenyképességéhez a vállalkozások különböző módon járulhatnak hozzá: 

 Versenykörnyezet. A desztinációban működő turisztikai szektor ellátói között verseny 

jön létre az igények kielégítésére. 

 Együttműködés. A vállalkozások között együttműködések jönnek létre, mivel 

mindegyiküknek közös érdeke a desztináció sikeressége. Ezek az együttműködések 

megjelenhetnek a marketing tevékenységben, a turisztikai szövetségekben és a 

menedzsment struktúrákban is.  

 Specializáció. A kereslet egyre érzékenyebb, egyre inkább igényel specializált 

szolgáltatásokat. A kisvállalkozások képesek ezeknek a résigényeknek a kielégítésére. 
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 Innováció. Az innovatív szolgáltatások hozzájárulnak a desztináció fejlődéséhez. A 

kisvállalkozások méretüknél, rugalmasságuknál fogva ideális mechanizmust 

biztosítanak az új ötletek fejlesztésére.    

 Sokoldalúság. A turizmus számos szolgáltatáson nyugszik. A desztináció annál 

hatékonyabban tud működni, minél több van belőlük (pl. mosoda, autókölcsönzés, 

élelmiszerbolt, marketingkutató cégek, bankok, stb.)    

 Beruházás. A turizmusba főként a meglévő vállalkozásokon keresztül kerülnek be a 

beruházási alapok, hogy jövedelmező lehetőségeket találjanak.  

 Növekedés. A desztináció növekedése elsősorban a vállalkozások tevékenységén 

nyugszik. A turisztikai kisvállalkozások több szegmentumú növekedési stratégiát 

keresnek. Gyakran alkalmaznak konzorciumi, franchise vagy menedzsment 

szerződéseket.  

 Jövedelemelosztás és tőke. A vállalkozásokon keresztül jutnak el a turisztikai 

fejlesztések gazdasági előnyei a helyi lakosokhoz. 

 Kockázatvállalás. A fejlesztések és innovációk megvalósításában a vállalkozások 

keresik a kockázatok megosztásának lehetőségét. E nélkül sok ötlet nem valósulhatott 

volna meg eddig sem.  

 Termelékenység. A desztináció turizmusának termelékenysége a vállalkozások 

lehetőségeinek feltárásával javítható. 

 Rések betöltése. Az egészséges vállalkozói rendszer biztosítja, hogy a piaci rések, a ki 

nem elégített piaci igények, csak rövid ideig maradjanak kielégítés nélkül. 

 Termék diverzifikáció. A termékek, a szolgáltatások, az élmények diverzifikálása 

növeli a vonzerőt és ez által a desztináció versenyképességét. 

 Szezonalitás. A szezonális korlátok részben gyengíthetők a vállalkozások működési 

körének kiterjesztésével. 

 Egyensúlyhiány. Az egyensúlytalanságot, melynek oka lehet pl. a jogi szabályozások 

megváltozása, a kisvállalkozások gyorsan észreveszik és alkalmazkodnak hozzá. 

   

A kisvállalkozásokra sajnos jellemző, hogy tulajdonosaik, menedzsereik nem rendelkeznek 

megfelelő képességekkel, szakértelemmel és elegendő forrásokkal, hogy hatékonyan tudjanak 

működni. Nem vesznek részt üzleti tréningeken, nem is tartják sokra ezeket az ismeretek, nem 

támogatják az alkalmazottak képzését sem, hiszen a költségek e nélkül is magasak, a 

foglalkoztatás pedig szezonális. Sokan nem értik hogyan vezessék pénzügyeiket és túlságosan 

elfoglaltak ahhoz, hogy felismerjék a desztinációtól való függésüket.  

 

6. Politikai akarat: mennyire veszi számításba a turizmust a politika 

 

A turizmus szektora régóta küzd azért, hogy a kormányok elismerjék szerepét, annak ellenére, 

hogy más hagyományos iparággal együtt képes fontos szerepet játszani országok, városok 

gazdasági életében. Szerencsére ennek megítélése most már változik, hiszen egyre többen 

ismerik fel gazdasági és társadalmi hatását. Sok desztinációban azonban a pozitív változások 

ellenére sem élvez kiemelt figyelmet a turizmus fejlesztésének támogatása. 

 

A kormányok egyik legfontosabb szerepe a különböző szakpolitikák megalkotása és az 

erőforrások elosztása. A többi szektorhoz képest azonban a turizmust sokszor nem tartják 

olyan fontosnak, és a tények ellenére, melyeket természetesen mindenki elismer (GDP-hez 

való hozzájárulás, foglalkoztatás mértéke, jólét növelése, stb.), a turizmus gyakran kevés 

figyelmet, kevés támogatást kap.   
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A politikai akaratot maga a társadalom és annak valamennyi rendszere visszatükrözi. Például 

az egyes szervezetek együttműködési hajlandósága a turizmus fejlesztésének érdekében a 

desztináció politikai hozzáállásának megnyilvánulását mutatja. Ezért elmondható, hogy ahol a 

politika támogató jellegű környezetet hoz létre, ott a turisztikai vállalkozások és egyéb 

szervezetek, sokkal innovatívabb és pozitívabb hozzáállást mutatnak a turizmus fejlesztésében 

és stratégiai döntéseinek megvalósításában. A mondás, hogy „Ahol van akarat, ott van 

megoldás.” pont ezt fejezi ki. A politikai akarat jelenléte segíti az ötletek és kezdeményezések 

kibontakozását.   

 

3.1.3 A desztináció, mint élmény 

 

A megfelelő célpiacok kiválasztása és az ezeknek legmegfelelőbb helyi turisztikai termékek, 

szolgáltatások kombinációjának létrehozása a kulcsa a desztinációk sikerének. A termékek 

megtervezésének azonban alapos piackutatáson kellene alapulnia (Ritchie, Crouch, 2003). 

Gyakran azonban a turisztikai termékcsomagok ad-hoc jelleggel kerülnek kialakításra, hogy 

az adott fogyasztói igényt kielégítse. A dinamikus marketingkutatási folyamat azonban 

képessé teszi a desztinációkat arra, hogy egyedi termékeket hozzanak létre a helyi vállalkozók 

partnerkapcsolatának kialakításával. Maga a desztináció imázsának is marketingkutatáson kell 

nyugodnia, mely a promóciós tevékenységeket a márka építés irányába segíti, a desztinációt a 

térség márka-értékeinek javítására ösztönzi.  

 

Mivel a turisták szükségletei dinamikusan változnak, a marketingkutatásnak ezt az állandó 

fejlődést nyomon kell követnie, a desztináció menedzsmentnek pedig biztosítani kell, hogy a 

marketing-mix elemei ennek megfelelően folyamatosan fejlődjenek.   

 

Már az utazás előtt kialakul egy kép (imázs) a turisták fejében a desztinációról és egy adag 

elvárás, amely személyes tapasztalatokon, szájreklámon, esetleg valamilyen médiában hallott 

reklámon, vagy egyszerű feltevésen alapszik. Az utazás során a desztinációt úgy 

„fogyasztják”, mint egy átfogó tapasztalást, átfogó élményözönt, anélkül, hogy különösen 

tudatosítanák, hogy a termék (vagyis a desztináció) egyes elemeit egymástól független 

vállalkozók hozták létre (Buhalis, 2000). Az utazási élményt tehát rengeteg elem 

találkozásának együttese alkotja, melyet a helyi attrakciók (pl. múzeumok, tengerpart) és a 

szolgáltatást nyújtók (pl. buszközlekedés szervezettsége, autóforgalom kényelmessége, 

tisztaság, szállás) együttesen hoznak létre. A látogatók egyre gyakrabban állnak elő speciális 

igényekkel és utazásaikat egyszerre tekintik pihenésnek, feltöltődésnek és tanulási 

lehetőségnek. 
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3.2 A desztinációs marketing komplexitása 

 

3.2.1. A komplexitás miben léte 

 

A desztináció a legnehezebben menedzselhető és piacra vihető egység, ami az érintettek nagy 

számának és a közöttük lévő kapcsolat összetettségének (komplexitásának) tulajdonítható. A 

desztináció marketingjében a desztináció maga a turisztikai termék. A turisták a desztinációt, 

mint egy márkát észlelik, amely számos ellátót és szolgáltatót foglal magába.  

 

A desztinációk nem vihetők ugyanúgy piacra, mint a cégek, vagy azok termékei. A 

desztinációk piacra vitele nem csak azért nagyon nehéz feladat, mert számos vállalkozó és 

szervezet érintett a turisztikai termékek fejlesztésében és létrehozásában, hanem amiatt is, 

mert az érintettek sokszor egymástól eltérő érdekekkel rendelkeznek és a turizmussal elérendő 

előnyöket is másként látják. A desztinációban meglévő kapcsolatok is nagyon összetettek, 

melyek között érdekellentétek is fennállhatnak. A szolgáltatók többsége a kis- és közepes 

vállalkozások (KKV-k) körébe tartoznak, rengeteg erősséggel és gyengeséggel rendelkeznek, 

de egymástól függetlenek (Lengyel, 2004). A desztináció marketingjének azonban egyensúlyt 

kell teremtenie az érintettek (stratégiai) céljai és a helyi erőforrások fenntarthatósága között, 

miközben törekednie kell a turizmus hatásainak optimalizálására, valamint a regionális 

előnyök maximalizálására. 

 

A desztináció tehát valamennyi helyi termék, szolgáltatás és a hozzájuk kapcsolható 

élmények kombinációjaként értelmezhető. Az élményeknek, megszerezhető tapasztalatoknak 

kulcs szerepe van a desztináció piacra vitelekor, nem csak a látogatók, hanem a helybeliek 

szempontjából is. Hagyományosan a marketing a látogatások növelésére koncentrál, és a 

turizmust olyan terméknek tartja, mint más árucikket. Ez a megközelítés nem veszi 

figyelembe a desztinációk korlátait, a felmerülő különleges szükségleteket, a desztinációk 

földrajzi, környezeti és társadalmi-kulturális sajátosságait. A tervezést hangsúlyozó 

megközelítés a turizmus hatásaira, a turisztikai fejlesztések korlátozására jobban koncentrál, 

de gyakran nem veszi számításba a piaci fejlődést, a desztinációban működő vállalkozások 

igényeit (Ritchie, Crouch, 2003).  

 

A turizmusnak azonban a turisták és a helybeliek közötti kölcsönhatásban mindkét fél 

számára elégedettséget kell okoznia, ezért a marketing stratégiáknak ezt komolyan figyelembe 

kell venniük. Ez részben azt is jelenti, hogy folyamatosan nyomon kell követni a turisták 

elégedettségének alakulását, ami sokkal inkább a siker része, mint a turisták létszámának 

növelése, de figyelni szükséges a vendéglátók, és a helybeliek reakcióit is a turistákkal 

kapcsolatban, mivel a turisták élményének fontos részét képezi a helybeliekkel, szolgáltatást 

nyújtókkal létrejövő kapcsolatok minősége. A desztináció infrastruktúrájának fejlesztésére is 

oda kell figyelni, mivel ennek közvetlen hatása van a megcélozható turisták típusára.   

 

„A marketing megközelítés alapvetően egy általános menedzsment eszköz, amely vállalati 

attitűdöt tükröz, és mind a vállalatok esetében, a turizmusban is, az érintettek érdekeltségét 

egyensúlyban kell tartani a desztináció hosszú távú környezeti érdekével miközben 

gondoskodni kell a látogatók igényeinek és elvárásainak kielégítéséről” (Middleton, Hawkins, 

1998). 
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3.2.2. Kihívások a desztináció marketing előtt 

 

A desztináció marketing tevékenységének összetettségét (komplexitását) nagyon jól 

példázzák a marketinggel szemben támasztott kihívások. A marketing a desztináció 

menedzsment egyik kiemelt feladata és mint ilyen, jelentősen hozzájárul a menedzsment többi 

funkciójának teljesüléséhez. Az alábbi felsorolás – a teljesség igénye nélkül – bemutatja a 

legfontosabb kapcsolódásokat, megoldandó feladatokat és kihívásokat. 

 A marketingstratégia megvalósításával a desztináció marketing elősegíti a 

turizmuspolitika és stratégia teljesítését.  

 A desztinációknak szükségük van saját maguk és turisztikai termékeik 

megkülönböztetésére, melyet a megfelelő célpiacok kiválasztásával, a helyes 

pozícionálással és szegmentálással lehet elérni. Ez azonban jól elvégzett 

piackutatásokat és elemzéseket igényel. 

 A köz- és magánszféra közötti kapcsolat kiépítésére helyi szinten nagy szükség van, 

hogy koordinálhatóak, megvalósíthatóak legyenek a fejlesztési, kutatási és marketing 

tevékenységek. 

 Az új technológiák és az Internet alkalmazása lehetővé teszi a desztinációk számára, 

hogy erősítsék versenyképességüket. Ezek segítségével erősítik a helyi 

együttműködést, növelik észrevehetőségüket a célpiacon, miközben a piacra jutási 

költségeket csökkentik.  

 Az ingyenes közösségi termékek racionális használatának (pl. tájak, hegységek, 

tenger) az érintettek érdekeinek figyelembevételével kell megvalósulnia, miközben az 

erőforrások megőrzéséről a jövő generációi számára gondoskodni kell. A 

fenntarthatóság biztosításában, a fenntarthatóság szemléletének elterjesztésében a 

promóciónak nagy szerepe van. 

 Kulcsfontosságú a partnerek együttműködésének kialakítása a versengés erősítése 

helyett, mind a piacra jutás, mind a kutatásszervezés, mind a fejlesztések 

megvalósítása szempontjából. 

 Az erőforrások egyesítése egy integrált marketing-mix és eladási rendszer létrehozása 

érdekében történik, mellyel a marketing hatékonysága javítható. 

 A vásárlók rendelkeznek előzetes elképzelésekkel és véleményekkel a desztinációval 

kapcsolatban. Ezt a termékfejlesztés, a márkaépítés és az imázs fejlesztés során 

figyelembe kell venni.   

 A korábbi fejlesztések számos korlátot állítanak fel a marketing számára (pl. a célpiac 

kiválasztásában). Ezek tudatosítása hozzájárul a marketingtevékenység hatékony 

végzéséhez. 

 A desztináció típusok (tipológia) és jellemzők megértése rendkívül fontos a marketing 

munkában.  

 A turizmusfejlesztés állapotának és gyökereinek megértése szintén rendkívül fontos a 

marketing stratégia kialakításához. 

 A legtöbb desztinációnak gazdag történelme, imázsa és örökölt fejlesztései vannak, 

melyeket figyelembe kell venni a turisztikai marketingstratégia kidolgozásánál. 

 Minden desztináció csak meghatározott típusú elvárásokat tud kielégíteni. A helyes 

szegmentálás és pozícionálás ennek figyelembevételével történik.  

 A marketingeseknek figyelembe kell venniük az utazási motivációkat, hogy alkalmas 

ajánlatokat tehessenek, és hogy alkalmasan márkázzák a desztinációt a megfelelő 

célpiacok számára. 

 Széleskörű stratégiai üzleti tervek szükségesek, hogy valamennyi tényezőt figyelembe 

vegyenek, melyek hatással vannak a termékekre. 
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 A turisztikai stratégiáknak nem csak a látogatásokra kell koncentrálnia, hanem a 

turizmus valamennyi hatására is, pl. a zsúfoltság, a természetvédelmi problémák, a 

látogatók biztonsága, a szezonalitás, a helyi kultúra érzékenységének kérdéseire. 

 

3.2.3 Desztináció tipológia 

 

A desztinációkra tipológiát készíteni nem egy egyszerű feladat, mivel különböző látogatók 

ugyanazt a desztinációt más és más céllal keresik fel (Buhalis, 2000). Ennek ellenére a 

turisztikai desztinációk többsége több jellemző segítségével osztályozható, mely jellemzők az 

alapvető vonzerőket fejezik ki, ahogyan ez a 4. táblázatban látható. 

  

4. táblázat: Desztináció tipológia 

  
 

Forrás: Buhalis, (2000) 

 

A desztináció típusának megértése és elfogadása hozzásegít a megfelelő marketing-mix 

kialakításához és a célpiacok eléréséhez.  

 

A városi desztinációk általában jól felszereltek konferencia és kiállító lehetőségekkel, 

közlekedési és szállás infrastruktúrával, hogy a nagyobb rendezvényeknek is helyet tudjanak 

biztosítani. Ezen kívül a városok vonzzák a szabadidős turistákat is, különösen a hétvégékre 

és az iskolai szünidőkben. A turisztikai szolgáltatók igyekeznek ezt a lehetőséget minél 

jobban kihasználni, hogy az üzleti utazások szezonalitásának hátrányait csökkentsék. A 

szabadidős látogatók számos olyan különleges tevékenységet és szolgáltatást is igénybe 

tudnak venni, amit az üzleti utazók nem, ezek közé tartozik pl. a kulturális örökségek 

megtekintése, színház, koncert, bár, tematikus éttermek, disco-k látogatása. A vásárlás, 

városnézés, az oktatás és az egészség szintén nagy vonzerővel bírnak a városok esetében. 

Több helyen az ipari örökségeket is felhasználják látványosság teremtésére, pl. Liverpool-ban 

a Dockland, vagy Skipton-ban a szénbányák kínálnak kikapcsolódási és tanulási 

lehetőségeket.    

 

 Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions 

Tipológia Látogatók Tevékenységek 

Városi Üzleti – MICE 

 
 

Szabadidős 

Tárgyalások, incentivek, konferenciák, kiállítások, 
oktatás, vallás, egészség 

 

Városnézés, vásárlás, előadások, rövid pihenők 

Tengerparti Üzleti – MICE  
 

 

Szabadidős 

Tárgyalások, incentivek, konferenciák, kiállítások 
 

 

Tenger, napsütés, homok, szex, sport  

Alpesi Üzleti – MICE  

 
 

Szabadidős 

Tárgyalások, incentivek, konferenciák, kiállítások 

 
 

Sí, hegyi sportok, egészség 

Vidéki Üzleti – MICE  

 

 
Szabadidős 

Tárgyalások, incentivek, konferenciák, kiállítások 

 

 
Relaxáció, mezőgazdaság, tanulás, sport 

Autentikus  

harmadik világ  

Üzleti – MICE  

 
Szabadidős 

Üzleti lehetőségek feltárása, incentivek 

 
Kaland, egyedi, jótékonykodás, speciális érdeklődés 

Egyedülálló –  

 
egzotikus – előkelő 

Üzleti – MICE  

 
Szabadidős 

Tárgyalások, incentivek, visszavonulás 

 
Különleges alkalmak, nászút, évforduló 
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A tengerparti desztinációk és üdülőhelyek régóta szolgálják a turisták igényeit. Az északi 

országokból érkezők szabadságuk nagyobb részét délen töltik, ahol a napsütést és a tengeri 

sportokat élvezhetik. Tengerparti üdülőhelyek épültek a helybeli települések közelében, 

sokszor távolabbi nemzetközi desztinációk által, a tömegturizmus megjelenésével az 1970-es 

évektől. Így például az angolok a spanyol tengerpartot fejlesztették, más európai szabadidős 

utazók a Mediterrán partvidéket választották, az észak-amerikaiak pedig a Floridai, 

Kaliforniai és Karib-tengeri desztinációkat részesítik előnyben. Manapság az egzotikus 

desztinációk, hosszú kitérőt jelentő, kevésbé fejlett országok jelentős vonzerővel bírnak az 

egyedi élményeket kereső turisták körében. Ilyen pl. Goa és Bali. 

 

Az alpesi desztinációk szabadidős turistákat vonzanak a téli sportokra, valamint a természeti 

látnivalók megcsodálására. A téli szezonon kívül a hegyi biciklizés, túrázás, nordik walking, 

természetfigyelés jelentenek aktív kikapcsolódási lehetőségeket. Ezen kívül számos 

expedíciót is szerveznek a hegyekbe. A tavak szintén fontos vonzerői az alpesi tájaknak, ahol 

a tengerpartokra jellemző sportoknak lehet hódolni, mint a vízisízés és szörfözés. Nagyon sok 

üdülőhely az Alpokban közeli nagyvárosok mellett található, mégis van közöttük számos 

hely, melyek még nem annyira felkapottak és ezért egyedi élményeket tudnak nyújtani a 

látogatóknak. Az üzleti utazók között az Alpok térsége egyre inkább felkapott. Egyre több 

fontos üzleti, politikai és gazdasági találkozót is tartanak (pl. Davos Forum) a desztinációban, 

melyek a téli szezont szintén megnyújtják. 

 

A vidéki (falusi) térségek szintén nagyon gyorsan fejlődnek. A gazdák és a falusi lakosság 

igyekszik előnyöket elérni a látogatók érdeklődéseiből, melyet egyes mezőgazdasági 

folyamatok és a természet közelsége iránt táplálnak. A turizmust számos térségben a fejlődés 

egyik eszközének tekintik, főként azokon a területeken, ahol a mezőgazdaság hanyatlóban van 

és ahol az emberek szeretnék a munkalehetőségeiket több lábra építeni. A vidéki turizmusban 

felfedezhető a tanulás elem is, főként a nagyvárosokban élő gyermekek esetében, akik talán 

sose láttak vidéki életet. A vidéki turizmus tematikus útjainak megszervezésére szintén van 

lehetőség, gondoljunk pl. a különböző gasztronómiai, gyümölcstermesztési vagy méhészeti 

témákra.    

 

Az ún. egyedi (gyakran a harmadik világbeli) országok rendszerint nem a forgalmas 

útvonalak közé tartoznak. A turisták élvezik azokat az egyedi élményeket, melyeket 

turisztikailag alig fejlesztett térségekben szerezhetnek. Ilyen desztinációk közé tartozik Ázsia, 

Dél-Amerika, Afrika, ahova kisszámú, kalandvágyó utazó érkezik, akik felkészültek minden 

kényelem feladására annak érdekében, hogy a helybelieket és a környezetet minél közelebbről 

megismerhessék. Ezekben az országokban gyakran még a szükséges infrastruktúra is 

hiányzik, hogy a turisztikai szolgáltatásokat fejleszteni lehessen.  

 

Vannak azonban olyan desztinációk is, melyek egyedülállóak – egzotikusak – előkelőek. Ezek 

a térségek páratlan és értékes élményeket nyújtanak, melyeket az „egyszer az életben” 

élménynek neveznek, amiért a turisták hajlandóak prémium árat fizetni. Ilyen például Bhutan, 

Mauritius és a Seychelle-szigetek. Vannak olyan desztinációk is, ahol a látogatók számát 

korlátozzák, vagy a közlekedésen és szálláskapacitáson keresztül, vagy belépési és 

vízumszerzési korlátozásokon keresztül. Ezek a desztinációk a nem-tömegturistákra 

koncentrálnak, mellyel csökkentik a látogatások számát és maximalizálják a turisták költését. 

Gyakran ajánlanak presztízs értékű, különleges termékeket, mint például házasságkötést, 

nászutat, évfordulók megünneplését vagy incentive utazást.   
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3.2.4 Befolyásoló tényezők 

 

A világ, így Európa turizmusában is az elmúlt években jelentős változások következtek be. 

Az Európai Turisztikai Bizottság (European Travel Commission, ETC) 2006 szeptemberében 

publikált egy tanulmányt a turizmus, ezen belül kiemelten az európai turizmust jellemző 

legfontosabb tendenciákról (Magyar Turizmus Zrt., 2006). Az ETC tagok – 35 európai 

ország, köztük Magyarország – közreműködésével összeállított dokumentum a turizmust az 

elkövetkezendő öt-tíz évben befolyásoló külső tényezőket és azok hatásait részletezi. A 

befolyásoló tényezők között a turizmus külső környezetéhez tartozó politikai, gazdasági, 

szociális és környezeti trendek; az életstílust és a fogyasztási szokásokat alakító tényezők; 

valamint a turisztikai szolgáltatókat közvetlenül érintő (például marketing, közlekedés és 

informatika fejlődése) tényezők egyaránt szerepelnek.  

 

A turizmus környezetének vonatkozásában a legjelentősebb trendek a demográfia, a 

környezeti kérdések, a makrogazdaság, a politika, a kultúra és a biztonság témájához 

kapcsolódnak.  

 

1.  A fogyasztási szokások változásai általánosságban 

 

A mai turista magatartása nem egyértelmű, a demonstratív fogyasztás, a kívülről vezérelt 

társadalmi jelleg is jelen van a belső motiváció mellett. A vásárlók viselkedése a turizmusban 

kevésbé meghatározott az általános feltételek által, mint a múlt század végén. Döntéseikben 

jelentős hányadú szabadsággal rendelkeznek (Magyar Turizmus Zrt., 2006). A piackutatás 

tehát alapvető szükséglet, nemcsak a keresleti változások előrejelzése miatt, hanem a jelenlegi 

helyzet meghatározására, hogy a desztinációk saját céljainak és fejlesztési terveinek 

meghatározásához alapot nyújtsanak.   

 

Napjaink legfőbb sajátosságai az alábbiakban foglalhatóak össze: 

1. A közeli, otthonosság érzetét keltő desztinációk felértékelődnek: 

 az otthonos miliőbe irányuló gyors környezetváltoztatás iránti igény nő, 

 nagy fizikai és pszichikai ráfordítás nélküli változásokban gazdag élményeket 

nyújtanak. 

2. Erősödik a rövid szabadságok iránti igény: 

 a presztízst adó fogyasztási célok, mint pl. olyat tenni vagy olyan helyre menni, 

amely presztízst jelent, szerepe emelkedik, 

 ebből következik a márkák egyre nagyobb szerepe a turizmusban. 

3. Széles választási lehetőség elvárása: 

 a vendégek a legnagyobb választékot akarják – ami nem jelenti, hogy ténylegesen 

igénybe is fogják venni (pl. pihenés, nyugalom, lazítás, sport, kulturális, 

szórakozási lehetőségek), 

 a kínálati oldallal szembeni magas követelményeket egyszerre csak több kínáló 

együtt tudja kielégíteni. 

4. A belső értékek felértékelődése: 

 növekszik a kultúrafogyasztás jelentősége, a környezetvédelem iránti fogékonyság, 

 keresik az egészség megóvását szolgáló kínálatot. 

 

2.  A demográfiai trendek 

 

 A népesség öregedése meghatározó szereppel bír. Európában rövid- és középtávon az 

idősebb korosztályba tartozók száma emelkedik, egészségi állapotuk tovább javul. 
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 A nyugdíjak reálértékének csökkenése, a nyugdíjkorhatár emelkedése várható azonban 

hosszabb távon. 

 A fiatalok jelentősége azonban nem elhanyagolható. Jelenleg a világ turisztikai 

keresletének egyötödét képviselik. A fiatalabb korosztályok növekvő jövedelme, az 

egyedülálló, egyszemélyes háztartások számának emelkedése, valamint az új 

társadalmi struktúrák következtében kialakult szociális és szakmai hálózatoknak 

köszönhetően a 16-35 éves korosztály egyre többet utazik.  

 Az egyszemélyes háztartások mellett a – hagyományosan két felnőttből és két 

gyermekből álló – családszerkezet is átalakult.  

 Globálisan úgy tűnik, hogy növekszik a szabadidő mennyisége, de egyes 

kulcsfontosságú csoportok, különösen a gazdagok esetében ez egyre kevésbé igaz. 

Ennek eredményeként Európában több, de rövidebb utazást tesznek. 

 A globalizációnak köszönhetően számos család költözött korábbi lakhelyéről másik 

országba, ami a barát- és rokonlátogatások növekvő népszerűségét eredményezi. 

 Valószínűsíthető az „időmilliomos” és az időhiányban szenvedő piaci szegmensek 

élesebb elhatárolódása. Az aktív keresők egyre kevesebb idővel rendelkeznek, ezért 

idősporolás céljából hajlandóak többet költeni speciálisabb szolgáltatásokra. 

 Az időhiányban szenvedő utazók előnyben részesítik az életüket megkönnyítő 

megoldásokat (például all-inclusive szolgáltatások). Ez természetesen nem minden 

piaci szegmensre igaz. 

 A demográfiai trendek eredményeként tehát a turizmus területén, a főszezonon kívüli, 

illetve a rövid utazások, a sokféle élményt nyújtó szolgáltatások/látnivalók, a 

kényelmes vásárlási lehetőségek iránti kereslet növekedése várható. Az 

egészségtudatosság erősödése az egészségturizmus keresletének bővülését 

eredményezi, a fiatalabbak körében az aktív turizmus formái egyre népszerűbbek. A 

személyes fejlődésre fordítható idő hiánya az ún. kreatív turizmus iránti igényt erősíti, 

amelynek során az utazóknak lehetősége nyílik a kreatív képességeik fejlesztésére 

 

3.  A környezeti változások 

 

 A turizmus számára hosszú távon az egyik legnagyobb kihívást jelentik. A globális 

felmelegedésnek számos természeti erőforrásra épülő, illetve alacsonyan fekvő 

tengerparti desztináció - például Velence - eshet áldozatául.  

 A környezeti változások következtében nagyobb szerepet kap a biztonság és a 

válságkezelés.  

 Az éghajlatváltozás és az egyre kiszámíthatatlanabbá váló időjárás szintén a 

főszezonon kívüli, illetve a „télből a nyárba” típusú utazások népszerűségének 

növekedését okozza.  

 A természeti erőforrásokra épülő desztinációk (például tengerpartok és síterepek) 

fenntartása egyre jelentősebb többletköltségekkel jár.  

 A turisztikai termékek közül az ökoturizmus és a természeti turizmus iránti kereslet 

növekedése várható.  

 

4.  Világgazdasági változások 

 

 A világgazdaság további bővülése várható, az egy főre jutó jövedelem reálértéken 

mérve 2010-ig évente két százalékkal emelkedik.  

 A gazdasági növekedésből elsősorban a kelet-ázsiai és a nyugati országok fognak 

profitálni.  
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 A globalizáció következtében a fogyasztási cikkek és szolgáltatások nemzetközi 

forgalma bővül. A világgazdaság szempontjából a szolgáltatások, és ebből adódóan a 

turizmus jelentősége – például a GDP-hez való hozzájárulása, szerepe a 

foglalkoztatásban, illetve a beruházásokban stb. – emelkedik.  

 A makrogazdasági trendek következtében a globális verseny erősödése várható. Az 

utazási ajánlatok az internet segítségével könnyen összehasonlíthatóvá válnak, az új, 

feltörekvő országok fogadó- és küldő területként egyaránt megjelennek a turizmus 

piacán.  

 Európában a desztinációk együttes marketingjének erősítésére lesz szükség.  

 A globalizáció hat a fiatalok értékrendjére és utazási szokásaira: jelentős szerephez jut 

a „minőségi” tájékoztatás, az internetes elérhetőség és a szálláslehetőségek választéka. 

 A növekvő mobilitás a turizmus munkaerőpiacára is hatással lesz, így a 

munkahelyeket bővülő részarányban töltik be majd külföldiek. Rövidtávon ez a 

kulcsfontosságú utazási célpontokon enyhíteni fogja ugyan a munkaerőpiac 

szűkösségét, hosszú távon azonban problémákhoz vezethet a nyújtott szolgáltatások 

kulturális „eredetiségét” illetően.  

 

5.  Politikai változások 

 

 A kormányok által a szociális igények kielégítése, az egészségügyi ellátás, az oktatás 

és a nyugdíjak biztosítása érdekében megemelt adók a turizmusra költhető 

jövedelmeket csökkentik.  

 A biztonsággal, egészséggel és bevándorlással kapcsolatosan erősödő veszélyek miatt 

a kormányok erősebb ellenőrzést léptetnek életbe az utazás területén.  

 A termékek nemzetközi kínálata és az internet a fogyasztóvédelem területén is jelentős 

következményekkel jár. A határok lebontása negatívan érinti a termékek és 

szolgáltatások nemzeti jellegét.  

 Mindezen trendek következtében növekszik az igény a naprakész utazási tanácsadás 

és a biztonságra vonatkozó tájékoztatás iránt.  

 A desztináció imázs elemei között egyre fontosabb tényezővé válik a biztonság és a 

higiénia.  

 A szolgáltatók – például nemzetközi utazásszervező cégek – körében a márkajelleg 

erősítésére egyre nagyobb szüksége lesz.  

 

6.  Kulturális trendek 

 

 A kultúra fogalma a tömegfogyasztásra szánt „pop” kultúra (például film, zene, sport) 

elismerésének térnyerésével folyamatosan tágul. Közép- és Kelet-Európában, valamint 

Ázsiában új küldő piacok kerülnek előtérbe.  

 Európában a kulturális turizmus bővülése várható, ezt azonban az egyes kulturális 

turisztikai úti célok növekvő népszerűsége mellett az általános képzettségi szint 

emelkedése motiválja.  

 A kulturális látnivalók megtekintése egyre szélesebb rétegeket vonz, a motivációk a 

speciális igényekkel szemben az általános kulturális érdeklődés irányába tolódnak el, 

ami a kulturális turizmus és egyéb szabadidős termékek összekapcsolását támogatja.  
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7.  Váratlan események szerepe 

 

 A váratlan, külső negatív tényezők – mint például terrortámadások és természeti 

katasztrófák – következtében a biztonság az utazások során egyre fontosabb szerepet 

játszik.  

 A bizonytalanságot/veszélyérzetet fokozza, hogy ezek az események a 

tömegtájékoztatásban is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak.  

 Az utazók mára némileg „beletörődtek” abba, hogy katasztrófák bárhol előfordulnak. 

 A negatív események az információ koordinálását, a gyors reakciót és a rugalmas 

tervezést teszik szükségessé a turizmusforgalom esetleges csökkenésének hatékony 

kezelése érdekében.  

 

8.  A fogyasztói, vásárlói szokások változása 

 

 Az egyre tapasztaltabb utazók jobban megismerik a felkeresett desztináció kultúráját, 

ami saját életstílusukat is befolyásolja.  

 Az utazási tapasztalatokkal, élményekkel párhuzamosan nő az utazás iránti vágy, ami 

újabb és újabb utazási élményekben testesül meg.  

 A vendéglátó és a vendég kapcsolata megváltozik, az utazók „mélyebb” és 

„tartalmasabb” élményekre vágynak.  

 Az utazási tapasztalat ugyanakkor – a globalizáció révén – a kultúrák iránti tiszteletet, 

a toleranciát és a kulturális különbségek elfogadását is erősíti.  

 Az utazók nagyobb gyakorlattal rendelkeznek az utazás megszervezésében is, aminek 

következtében az áraktól függetlenül igényelnek magasabb színvonalú 

szolgáltatásokat.  

 A desztinációk/szolgáltatók számára ugyanakkor problémát jelent a visszatérő 

vendégek számának csökkenése.  

 

9.  Az életstílusban bekövetkezett változások 

 

 Fontos szerepet játszik, hogy az embereket saját „elégedetlenségük”, a valami jobb 

megismerése iránti vágy utazásra készteti.  

 Az élet azonban a felkeresett desztinációkban is hasonló, egyre kevesebb különbséget 

lehet felfedezni.  

 Sokak számára az utazás a mindennapi élet részét képezi, ami – különösen a rövid 

utazások esetében – késői utazási döntést és foglalást eredményez.  

 Az utazás szabadságát erősítik a családszerkezetben bekövetkezett változások – 

például az idősebb korban történő gyermekvállalás, az egyfős háztartások számának 

növekedése.  

 A közös értékek, célok alapján kialakuló csoportok/közösségek szerepe az 

ismeretközvetítés, szórakozás és biztonság területén egyre jelentősebb.  

 Az európai orvosi ellátás drágulása következtében az európaiak számos gyógyászati 

szolgáltatásért utaznak (például Ázsiába).  

 Ezzel párhuzamosan Európán belül is növekszik a kereslet az egészségturizmus, a 

jóléttel, egészséggel és fittséggel kapcsolatos termékek és szolgáltatások iránt.  

 Az életstílusban bekövetkezett változások eredményeként a turisztikai szolgáltatók 

piaci résekre fejlesztenek ki ajánlatokat.  

 A fogyasztók egyre inkább az élményszerűséget keresik, emelkedik a „biztonságos 

veszélyhelyzetek” (például a kalandtúrák) iránti kereslet. Másrészt viszont nő majd a 
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kereslet a belső élményekre épülő (például egészséggel kapcsolatos) termékek iránt is, 

az egészségturisztikai termékeket gyakran más termékekkel kötik össze.  

 

10.  A turisztikai termékek és a marketing területén tapasztalható változások 

 

 A turisztikai (desztináció) marketing területén fontos kiemelni, hogy a fogyasztók 

egyre gyakrabban más fogyasztóktól tájékozódnak az interneten (pl. blog), aminek 

következtében az utazók a szolgáltatóknál is „képzettebbek” és több információval 

rendelkeznek bizonyos piaci szegmensekről és termékekről.  

 Növekszik az internetes reklám és az új kutatási technikák szerepe, amivel 

párhuzamosan a hagyományos marketingeszközök veszítenek jelentőségükből.  

 Az állami és a magánszektor közötti együttműködés a turizmusmarketingben is egyre 

inkább teret nyer.  

 A következő években az internet népszerűségének további növekedése várható, ami a 

fogyasztói szegmensek motivációinak és utazási szokásainak pontos megismerését, 

feltérképezését igényli. Ennek következtében a marketingben a szegmentáció és a 

pozícionálás nagyobb szerepet kap.  

 Az élmények és érzések a marketingüzenetekben is fokozottan jelennek meg. Az 

utazásszervezők a trendekhez igazodva újabb szerepkört látnak el, hozzáadott értéket 

biztosítva az utazók számára.  

 

11.  Az informatika és a kommunikáció területén tapasztalható változások 

 

 Az internet mellett a mobiltelefont és a digitális televíziót is további fejlődés jellemzi, 

így a barátokkal, rokonokkal való kapcsolattartás utazás közben is egyre olcsóbbá és 

egyszerűbbé válik.  

 A kommunikációnak, a nemzetközi hálózatoknak köszönhetően az utazók az árakat és 

termékeket könnyen összehasonlíthatják. A termékinformációk egyre szélesebb 

tárháza érhető el az ún. globális disztribúciós csatornákon (GDS) keresztül, amelyek 

segítségével a felhasználók nem csak kiválaszthatják, de valós idejű felvételek 

megtekintésével alaposan meg is ismerhetik a szálláshelyeket. Az új kereső és 

térképalkotó szolgáltatások segítségével bővülni fognak az utazók ismeretei és ezzel 

párhuzamosan az elvárásaik is. Az online hitelkártyás fizetés még biztonságosabbá 

tétele érdekében, új elektronikus fizetési rendszereket fejlesztenek ki. A 

kommunikáció és a közlekedés olcsóbbá válása a turizmus gyors fejlődését ösztönzi. 

A GPS és más új technológiák révén a szolgáltatók követhetik az utazók térbeli és 

időbeli mozgását, ami a reklámtevékenység hatékonyságmérését és a fogyasztói 

trendek megismerését segíti.  

 

12.  A közlekedés változásai 

 

 A turizmusban továbbra is a gépkocsi marad a legfontosabb közlekedési eszköz.  

 A fejlett országokban a turisztikai célú utazások több mint 70%-a autóval történik. A 

gépkocsival való közlekedés dominanciája közép, illetve hosszú távon is megmarad. 

Az autóbuszos közlekedést a parkolás nehézsége, a városközpontok elérhetősége, 

illetve a kedvező árú légi közlekedés befolyásolja negatívan. A légi közlekedésben a 

tengerentúli járatokat üzemeltető társaságok további összeolvadása várható, a diszkont 

légitársaságok figyelme pedig egyre inkább a másodlagos úti célokra irányul. Az 

üzemanyag-költség emelkedése, a biztonság és a repülőtéri díjak lassíthatják a 

fejlődést. A vasúti közlekedést hosszabb távon alacsonyabb árak, magasabb minőségű 
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és gyorsabb szolgáltatások jellemzik majd az új gyorsvasutak megvalósulása nyomán. 

A hajóközlekedés piacán a kereslet növekedése új kikötők létesítésével elégíthető ki. A 

sétahajók esetében a kínálatbővülés csökkenő árakat eredményez. A közlekedést 

jellemző trendeknek köszönhetően, például új repülőterek létesítésével „új” 

desztinációk jelennek meg. Az új úti célok egyben új küldő piacok megjelenését is 

eredményezik. A közvetlenül nem, illetve nehezen elérhető desztinációk ezzel 

párhuzamosan viszont jelentős versenyhátrányba kerülnek. A rövidebb utazások 

esetében a vasút a légi közlekedés jelentős konkurenciájává válhat.  

 

13.  Az ingatlanok hasznosításában nyomon követhető változások 

 

 Különösen a melegebb éghajlatú területeken viszonylag olcsón elérhető ingatlanok 

vannak, a második lakások, nyaralók iránti kereslet további növekedése várható.  

 A második lakások vásárlására Európában elsősorban az északról dél felé történő 

mozgás volt a jellemző, de egyre népszerűbbek a közép- és kelet-európai ingatlanok. 

Az ingatlanvásárlás költségeit gyakran az ingatlan bérbeadásával kompenzálják, ami a 

bérelt házakban történő önellátó utazásokat támogatja. A desztinációk szempontjából a 

második lakások számának növekedése negatív hatásokkal is jár, jelenleg is több 

önkormányzat korlátozza a nyugdíjas korosztályok betelepülését.  

 

3.2.5 A fogyasztói paradoxon  

 

„Megfelelni a standardoknak és egyben különbözőnek is lenni.” (Ritchie, Crouch, 2003) 

 

A turizmusban is tapasztalható globalizációval, a számítógépre alapozott értékesítéssel és 

promócióval, a minél jobb minőségű ajánlatok iránti igények növekedésével, a turisztikai 

termékek szabványosítása alapvető követelménnyé vált. Ez azonban komoly kockázatot is 

jelent a desztinációk számára, mivel a „standard” ajánlatok semmi új tapasztalatot, vagy 

semmi változatosságot nem ajánlanak, pedig ennek keresése manapság már alapvető 

(Lohmann, 2004). Ugyanakkor tapasztalható, hogy a turisztikai kereslet és maguk a turisztikai 

termékek is egyre inkább különböznek egymástól és egyre kisebb réspiaci igényeket 

elégítenek ki. A látogatók egyszerre szeretnének minőséget és különlegességet, más 

termékektől megkülönböztethető élményeket kapni. A szabványosítás és a megkülönböztetés 

igénye tehát egyszerre jelenik meg mind a fogyasztók, mind a turisztikai szektor oldalán. 

Mindez olyan kihívás, mely több erőfeszítést igényel a szektor részéről a kereslet növekedése 

vagy a befektetések megtérülésének ígérete nélkül. 

 

3.2.6 A szolgáltatások láncolata, hálózata 

 

A látogatók utazásaik során miközben kiváló minőségű szolgáltatásokat keresnek, 

tulajdonképpen emlékezetes minőségi élményeket keresnek, melyeket szolgáltatások, 

élmények láncolatának és hálózatának tekinthetünk (8. ábra).   

 
8. ábra: Utazási élmények (szolgáltatások) láncolata 

Forrás: Ritchie, Crouch, 2003 
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Az élmények felkutatásakor a desztináció menedzsereknek úgy kell tekinteniük saját 

térségükre, ami nem csak egyszerűen egy hely, amit meg lehet látogatni, egy hely, ahol 

különböző dolgokat lehet csinálni, hanem látogatói élmények nyújtója, amely magas vásárlói 

elégedettséget, valamint kedvező szájreklámot eredményez, ami mind a versenyképességhez, 

mind a fenntarthatósághoz nélkülözhetetlen.  

 

A siker feltétele, hogy hogyan sikerül megvédeni az alapértékeket, (a megkülönböztető 

minőséget és a kapcsolódó tapasztalatokat) miközben állandóan az új piaci trendekhez 

alkalmazkodnak (Ritchie, Crouch, 2003). A fogyasztó és annak tanulási, tapasztalási 

folyamatának alapos ismerete, megértése, valamint a turisztikai igények változó 

szerkezetének ismerete a sikeres tervezés előfeltétel. A sikeres jövő elérése nem olyan nehéz, 

csupán fel kell vállalni a felelősséget a megvalósításáért. 
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3.3 A desztináció, mint termék – a desztináció, mint élmény 

 

3.3.1 Turisztikai termék = turisztikai élmény 

 

A desztináció az egyedi turisztikai szolgáltatásokat és termékeket komplex desztinációs 

termékként jeleníti meg. Az utazási élmények magukba foglalják az utazás során és a 

meglátogatott desztinációkban átélt, megtapasztalt élményeket, melyek az igénybe vett 

turisztikai szolgáltatásokhoz, az utazás során végzett tevékenységekhez kötődnek. A 

turisztikai termék amellett, hogy magába foglalja a térség valamennyi kínált szolgáltatását, 

szabadidős lehetőségeit, magába foglalja a térség társadalmi-kulturális és környezeti elemeit 

is.  

 

A desztináció menedzsment szervezeteknek általános felelősségük van a térség, mint piaci 

termék piacra vitelében, a termékfejlesztésben, valamint a helyi erőforrások fenntartható 

módon történő felhasználásában. Mivel azonban a turizmus nagyon sokszereplős „játszma” és 

a szolgáltatások többségét egymástól független kis- és közepes vállalkozások nyújtják, a 

legnagyobb kihívás a termékfejlesztés koordinálásában és a helyi érdekeltek 

partnerkapcsolatainak kiépítésében van. Ezek a partnerkapcsolatok a magán- és a közszféra 

szereplőit „hozza össze” és biztosítja a turisztikai termékek hosszú távú versenyképességét 

azáltal, hogy figyelembe veszik az érintettek érdekeit valamennyi döntéshelyzetben.   

 

A desztináció menedzsmentnek gondoskodnia kell termékeik megkülönböztetéséről, 

egyediségük kifejezéséről. Sokszor esnek abba a hibába, hogy tömegturisztikai 

megközelítéseket alkalmaznak. Ilyenkor a desztináció általános jellemzőit hangsúlyozzák a 

marketing kampányokban, hogy minél több célpiacot érjenek el. A mediterrán térségére a nap 

és a tenger hangsúlyozása a jellemző, az Alpokra a síelés lehetőségei, stb. Azonban az egyre 

kifinomultabb, igényesebb utazók az autentikus, egyedi, különleges élményeket keresik. Ezek 

azok a turisták, akik hajlandóak felárat fizetni, ha a turisztikai termék jobb, mint más 

versenytársé. Ezért a desztinációknak újra kell értékelnie a forrásaikat és valamennyi célpiaci 

szegmens számára meg kell határoznia a megfelelő turisztikai terméket. A tematizált vagy 

alternatív turizmus lehetőséget teremt az egyedi tapasztalatok szerzésére.  

 

A turistáknak már az utazás előtt kialakulnak egyéni elképzeléseik a desztinációról, 

kialakulnak az elvárásaik is korábbi tapasztalataik alapján, melyek forrásai lehetnek például a 

szájreklám, tv, rádióriportok, hirdetések és akár a hiedelmek is. A desztináció menedzsment 

szervezeteknek az egyik legfontosabb feladata, hogy megerősítse ezeket az üzeneteket, ezeket 

az elvárásokat, hogy a desztináció az elvárt élményt fogja nyújtani. A kutatások azt mutatják, 

hogy az érzelem alapú elemek sokkal fontosabbak, mivel a szolgáltatások által nyújtott 

élmények minőségét jobban kifejezik, mint maga a szolgáltatás. Ezek a kutatások egy sokkal 

átfogóbb minőségmérést javasolnak a hagyományos minőségmérés mellett, mely az élmények 

minőségét méri. A szolgáltatások élményei négy dimenzióban ragadhatók meg:  

 A hedonikus (érzéki, testi) dimenzió, amely a turisták vágyait tükrözi vissza, hogy azt 

tegyék, amit szeretnének, vagy átélhessék a veszélyt valamilyen tevékenység, 

szolgáltatás során. 

 A békesség keresése, a fizikai és pszichikai kényelem, biztonság utáni igényt fejezi ki. 

 A szolgáltatásokban való személyes részvétel dimenziója, ami kifejezi az aktív 

részvétel iránti igényt, a folyamat kontrolálásának lehetőségét, választási 

lehetőségeket a kimenettel kapcsolatban, valamint igényt az oktatásra, informálásra és 

érzelmi feltöltődésre, melyet a szolgáltatás nyújtásában való együttműködésben élnek 

meg. 
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 A személyes bánásmód dimenziója, melyben kifejeződik az igény a személyes 

fontosság iránt, hogy érezzék, komolyan veszik őket. 

 

Nagyon fontos, hogy a szolgáltatások minőségének értékelésekor ne csak a funkcionális, 

hasznossági szempontokat értékeljék a látogatók, hanem a szubjektív élményeket, a 

pszichológia elemeket is legyen lehetőségük kifejteni. A funkcionális hasznosság és a 

pszichológiai élmény ugyanannak a skálának a két vége, melynek mentén a szolgáltatás 

folyamata és eredménye is értékelhető. Például egy repülőtársaság funkcionális célja, hogy az 

utasokat elszállítsa egyik településről a másikba. A szolgáltatás minősége élmények 

hozzáadásával növelhető, így az utazás során nyújtott kiszolgálással, odafigyeléssel, 

szórakoztatási elemekkel.  

 

Az igazi kihívás az élmény átformálása szolgáltatássá. A szolgáltatás folyamatát, annak 

környezetét és a végeredményt, úgy kell felépíteni, hogy a vásárlói érzéseknek, igényeknek a 

lehető legjobban megfeleljen. Ennek érdekében a szolgáltatást nyújtóknak teljes egészében 

meg kell tudniuk érteni a vásárlóikat, hogy ezt a kényes egyensúlyt, amit a funkcionális és az 

élmény elemek között létre kell hozni, meg tudják valósítani. Ez egy rendkívül nehéz feladat, 

hiszen mennyivel könnyebb pl. várakozási időt mérni, vagy az alkalmazottaknak egyenruhát 

terveztetni, mint megérteni a vásárlók érzéseit.    

 

A legnagyobb kihívás annak biztosítása, hogy a desztinációban szerezhető valamennyi 

élmény egyaránt kielégítő és emlékezetes legyen. A gyakorlatban azonban az általános 

látogatói elégedettség azokhoz a szolgáltatásokhoz kapcsolódik, melyek a desztináció 

menedzsment szervezetek hatáskörén kívül esnek. Van azonban egy közvetlen mód a 

szolgáltatások minőségének és így az élmények minőségének növelésére, melyben a 

desztináció menedzsment szervezete vezető szerepet vállalhat, mégpedig a szolgáltatási 

standardok létrehozásában, kifejlesztésében. Szervezhet ezen kívül tréningeket, képzéseket, 

workshop-kat az attrakciók és a szolgáltatások fejlesztésére, a minőség emelésére, a látogatók 

pszichológiájának megértésére, stb. vonatkozóan.    

 

3.3.2 A desztinációs élmény rétegei 

 

Az élmények szintén nagyon összetett jelenségek, több szintből, rétegből tevődnek össze, ami 

a 9. ábrán jól látható. A turisztikai desztináció, mint termék, és mint élmények láncolatának 

rétegei (Ritchie, Crouch, 2003): 

 az alapvető desztinációs élmény elemei: a természet, a vadvilág, a tájkép, a látvány, az 

építészet, barátságosság, segítőkészség, stb. 

 a desztinációs élmény másodlagos dimenziói: az éttermek, szállások, múzeumok, stb. 

 a desztinációs élmény periférikus aspektusa: a zöldségesek, bankok, benzinkutak, stb. 

 

A desztinációs élmények nagyon sokfélék lehetnek. Ilyen például a távol minden zajtól, a 

felfedező, a kalandos, a társadalmi, a családi utazás, az oktatási, a speciális esemény 

megélése, természetalapú, spirituális, szórakozási, szerencsejátékos, ismerkedés, a világ 

megértése, stb.  
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9. ábra: A desztinációs élmény rétegei 
Forrás: Ritchie, Crouch, 2003 

 

3.3.3 A desztináció márka és imázsa 

 

A turisták a desztinációt sokszor márkának tekintik, mely magába foglalja a desztinációban 

található szolgáltatások és ellátók összességét is. Desztináció márka elsődleges szerepei közé 

tartozik: 

 az utazás előtti döntés során a szelekció segítése, 

 a desztináció azonosítása a piacon, 

 a desztináció versenytársaktól való megkülönböztetése, 

 az utazással kapcsolatos elvárások kialakítása, 

 az utazási emlékek konszolidálása, megerősítése, 

 az utazás utáni emlékezés segítése.   

 

Egy desztináció márkája egy névvel, szimbólummal, logóval, védjeggyel, és egyéb grafikai 

elemekkel fejezi ki az üzenetét, amely egyszerre azonosítja és meg is különbözteti a 

desztinációt. A márka továbbítja az emlékezetes utazási élmény ígéretét, mely egyedileg 

azonosítja a desztinációt, és biztosítja az utazás utáni emlékek megszilárdítását, megerősítését.  

 

Az imázs egy általános koncepció, vagy nevezhetjük általános benyomásnak is, mely az 

emberek elméjében jön létre egy személyről, egy szervezetről, egy termékről, vagy 

esetünkben egy desztinációról. Turisztikai desztináció esetében arra a kérdésre ad választ, 

hogy a turisták milyennek látják a térséget, milyen érzésekkel, benyomásokkal asszociálják a 

desztinációt.  

 

Az egyén az imázst utazási döntéseinek meghozatalára használja fel. A desztinációk 

kiválasztásának az egyik legfontosabb kritériuma. Az imázs tehát a desztinációval 

kapcsolatban az utazóban kialakult elvárások, érzékelések összessége. Olyan múltbeli 

élmények a desztinációval és a szolgáltatókkal kapcsolatban, melyet akár barátok vagy 

rokonok éltek meg, vagy általános információk, melyek a desztinációról rendelkezésre állnak, 

de származhatnak a különböző marketing kampányokból. Ezek az elemek alakítják ki tehát az 

elvárásokat és érzékeléseket (Tasnádi, 2005). Az utóbbi tíz esztendőben a helyi források 

A desztinációs élmény periférikus aspektusa 
(zöldségesek, töltőállomás, bankok, stb.) 

 

A desztinációs élmény másodlagos dimenziói 
(hotelek, éttermek, stb.) 

 
Az alapvető desztinációs élmény elemei 

(érintetlen természet, a vadvilág közelsége, a természet tanulása, 

magasztos látvány, tájkép) 
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fenntarthatóságának kérdése egyre inkább a desztináció imázs egyik legfontosabb elemévé 

válik. A piac egyre növekvő hányada nem tolerálja a túlfejlesztett turisztikai desztinációkat és 

a természetvédelmi szempontból fejlettebb régiókat részesíti előnybe. A látogatók 

elégedettsége attól fog függni, hogy a miként viszonyulnak a ténylegesen megtapasztalt 

desztinációs élmények és az előzetesen elvárt, feltételezett élmények egymáshoz. Az imázs 

kifejlesztése egy desztináció számára mindenképpen meg fogja határozni azt a képességét, 

ahogyan a látogatók elégedettségét biztosítani fogja, mivel a helyesen megfogalmazott imázs 

lehetővé teszi a reális és kielégíthető elvárások kialakulását. 

 

Egy márka és maga az imázs a közönség nézőpontját fejezi ki az adott desztinációval 

kapcsolatban, vagyis hogy a célcsoport milyennek látja a desztinációt, az adott márkát 

(Lengyel, 2004). A márkának és az imázsnak különböző szintjei vannak. Beszélhetünk 

globális, nemzeti, regionális, és helyi imázsról. A márka azonban más, mint az imázs, hiszen 

amikor a vásárlók választanak a márkák között, egyben imázst is választanak, ami érzelmi 

kapcsolatot fejez ki.  

 

3.3.4 A desztináció menedzsment szervezete és a desztináció, mint termék 

 

A tökéletes élmények nyújtása érdekében a helyi kapcsolatrendszer kiépítése, a magán és 

közszféra összefogásának kialakítása kulcsfontosságú. Az így kialakult kapcsolatrendszer 

biztosítja a turisztikai termékek hosszú távú versenyképességét. A desztináció menedzsment 

szervezetek a kapcsolatok kialakításában és az innovatív termékek fejlesztésében vezető 

szerepet töltenek be. 

 

A desztináció menedzsment szervezeteknek általános felelősségük van az egész 

desztinációval, mint termékkel kapcsolatban, mind a termékfejlesztés, mind a piacra vitel 

szempontjából (Ritchie, Crouch, 2003). Ösztönzéseken és politikákon, iránymutatásokon 

keresztül elősegítik a termékfejlesztést, figyelembe véve a helyi erőforrások megőrzésének 

szempontjait. A desztináció imázsának gondozása során megerősítik és megkülönböztetik 

termékeiket a piaci versenytársaktól, hangsúlyozzák a desztináció egyediségét.  

 

A desztináció marketing gyakran tömegturisztikai beállítottságot adaptál, mivel hibásan azt 

feltételezik, hogy a turisztikai termékek kapacitásai korlátlanul növelhetők. Emellett a 

desztinációk általános vonásai gyakran valamennyi marketing kampányban ki vannak 

hangsúlyozva, mivel egyszerre túl sok célpiacot próbálnak vonzani adott desztinációba.  

 

Egyértelmű, hogy az új, „kitanult” vásárlók egyre inkább az autentikus és egyedi élményeket 

keresik és hajlandóak prémium árat is fizetni, ha a termék jelentősen jobb, mint a versenytársé 

(Buhalis, 2000). Ennek teljesítésére a desztinációknak szüksége van az erőforrásaik újbóli 

felbecsülésére és célpiacaikhoz kapcsolható alkalmas turisztikai termékek kialakítására. A 

tematikus vagy alternatív turisztikai termékek képessé teszik a desztinációkat, hogy egyedi 

élményeket nyújtsanak.  
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3.4 Marketingstratégia 

 

3.4.1 Stratégiai marketing célok a desztinációk számára 

 

A marketingstratégia és a marketing-mix kialakítása egy desztináció számára mindig is 

nagyon összetett folyamat, hiszen rengeteg egymástól független szereplő érintett benne. A 

desztinációk nem menedzselhetők és nem is vihetők azonos módon, mint a vállalkozások. Az 

érdekek, az elérhető előnyök dinamikusan változhatnak a turizmusban. A desztinációkban 

nagyon sok kis- és középvállalkozás működik, melyeknek (jó esetben) megvan a saját 

marketing stratégiájuk. A desztináció menedzsment szervezetek bár marketing szempontból 

felelősek a desztinációért, mint piacra vihető termékért, nem képesek hatékonyan ellenőrizni, 

esetleg csak valamelyest koordinálni a vállalkozások marketing tevékenységét és így a 

desztinációra vonatkozó átfogó marketing stratégia megvalósulása is nehezen végrehajtható 

feladat (Ritchie, Crouch, 2003).  

 

Feltehetően a legnehezebben megoldható kérdés a desztináció marketing számára az 

érintettek közös nevezőre hozása, az együttműködés lehetőségének elfogadtatása a folytonos 

versenyzés helyett és az erőforrások felhasználása egy integrált marketing-mix rendszer 

alkalmazásának érdekében. A marketingstratégiáknak nem csak turisták érkezésére kell 

koncentrálnia, hanem számításba kell vennie a turizmus hatásait is, amit pl. a túlzsúfoltság, a 

környezeti problémák, a közbiztonság változása, a szezonalitásból származó problémák, az 

idegen kulturális hatások okozhatnak.    

      

A desztináció menedzsment szervezetek négy általános stratégiai célt jelölhetnek meg 

(Buhalis, 2000):  

 A helybeliek hosszú távú fejlődési lehetőségének növelését.  

 A látogatók elégedettségének maximalizálását. 

 A helyi vállalkozók jövedelmezőségének és a multiplikátor hatások maximalizálását. 

 A turizmus hatásainak optimalizálását a gazdasági előnyök, a társadalmi-kulturális 

valamint természetvédelmi költségek közötti egyensúly kialakításával. 

A stratégiai célok megvalósulása a desztináció érintettjeinek kapcsolatán és annak 

természetén nyugszik. Ezek az érintettek valamennyien saját előnyeiket kívánják 

maximalizálni. A 10. ábra a szereplőket és a közöttük fennálló kapcsolatot mutatja be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

10. ábra: A desztináció érintettjei közötti kapcsolatok 
Forrás: Buhalis, 2000. 
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A desztináció menedzsment szervezeteknek biztosítani kell, hogy a turizmusból keletkező 

előnyök elosztásában egyik fél se kerüljön előtérbe és az erőforrások felhasználása 

fenntartható módon történjen. Ha ezeket nem sikerül biztosítani, akkor az érintettek közötti 

egyensúly felbomlik és a stratégiai célkitűzések megvalósulása is veszélybe kerül hosszú 

távon.    

 

Ennek teljesülésében fontos szerepe van annak, hogy a desztináció marketinget ne egyszerű 

eszköznek tekintsék, amely minél több látogatót vonz a régióba, hanem egy olyan 

mechanizmusnak, amely a desztináció átfogó fejlesztési céljainak elérését elősegíti (Buhalis, 

2000). Ezért sokkal inkább a desztináció tervezés és a desztináció menedzsment koordinációs 

tevékenységében alkalmazzák, mint egyszerű értékesítési eszközként. Például a nemzeti 

parkok esetében előfordul, hogy „eltérítik” az emberek mozgását a zsúfolt területektől egy-

egy történettel, vagy attrakcióval, melyre vagy irányító személyzet, vagy írásos anyag hívja 

fel a figyelmet (látogató menedzsmentben alkalmazott technika). Máshol pedig, pl. 

Velencében, prémium árakat vezetnek be valamennyi szolgáltatásra, hogy a tömegturizmust 

visszaszorítsák. Ennek értelmében a marketing a desztináció stratégiai céljainak elérését 

segíti. 

 

3.4.2 Marketingstratégiák kidolgozása a desztinációkban 

 

Ebben a fejezetrészben bemutatásra kerül három stratégiai modell, melyek általánosan 

alkalmazhatóak valamennyi iparági területen. A versenyképes stratégia a versenyképes piaci 

pozíciót igyekszik biztosítani. Általánosságban a versenyképesség olyan hosszú távú 

jövedelmezőségként definiált, amely az átlagos jövedelmezőség és más iparágakban történő 

befektetések átlagos jövedelmezősége felett biztosít profitot. Ezt a célt szolgálják a 

marketingstratégiák is. Azonban egy turisztikai desztináció versenyképességének 

biztosításakor figyelembe kell venni a helyi erőforrások hosszú távú fenntarthatóságát is 

(Buhalis, 2000).  

 

1. Porter általános stratégiái (1980): 

 Általános költségvezető szerep kialakítása, fenntartása:  

o a szervezetektől a költségek minimalizálását várják el, mely tömegtermelésen, 

és a legfontosabb üzleti funkciók szigorú költségellenőrzésén alapul. 

 Termékek vagy szolgáltatások megkülönböztetése:  

o olyan dolog létrehozásával, melyet a szakmán belül teljesen egyedinek 

fogadnak el. 

 Koncentrálás egy adott vásárlói csoportra, a termékvonal adott szegmensére vagy egy 

földrajzi piacra: 

o ahol vagy a költségvezető szerep elérésére, vagy a termék megkülönböztetés 

alkalmazására törekednek. 

 

Bár ezek a stratégiák valamennyi iparágban széleskörűen alkalmazottak, a turizmus specifikus 

szükségleteit és a desztináció erőforrás korlátait nem képesek kezelni. Különösen a 

költségvezető szerep elérésének stratégiája sugallja, hogy a költségek csökkentésével és a 

termelés növelésével elérhetőek a vágyott profit igények. A turizmusban az erőforrások 

korlátozott módon állnak rendelkezésre. Akár természeti, akár ember alkotta erőforrásokra 

gondolunk, azok kapacitása véges, elhasználódásukkal pedig nem lehetséges a pótlásuk. Ezért 

az alkalmazott stratégiának ki kell fejeznie, hogy az erőforrások használata csakis fenntartható 

módon lehetséges. A gyakorlatban számos tömegturisztikai területen elérték a kapacitásaik 

határait. Ekkor már nincs sok választási lehetőség. Néhányan megpróbálkoznak a területek 
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rehabilitálásával és új ajánlatok kidolgozásával, hogy újra pozícionálják magukat. A 

megkülönböztetés stratégiájának alkalmazása nem lehetséges tömegturisztikai területeken.     

 

2. Gilbert féle „státusz” és „áru” desztinációk (1984, 1990) 

Véleménye szerint a desztinációk egy „státusz” és „áru” skálán mozognak.  

 A „státusz” területek:  

o ahol a kereslet felkeltése egyedi termékjellemzők segítségével történik, melyet 

a turizmus piaca elismer, 

o ezek az egyedi jellemzők lehetnek valódi vagy képzelt dolgok, és a desztináció 

önmagában egy különlegesség, ami miatt pótolhatatlanná válik, amely 

megnöveli a vásárlók hűségét és fizetési hajlandóságát. 

 Az „áru” területek: 

o bár a desztinációk helyettesíthetőek, érzékenyek az árra és a gazdasági 

változásokra, a vásárlókban kevésbé tudatosodnak a desztináció egyedi 

jellemzői, az azokból származó előny, 

o ezért utazási döntéseiket alapvetően az ár alapján hozzák meg és a 

desztinációval szembeni elvárásaik esetlegesek, emiatt a desztinációk nem 

képesek magas költésű vendégeket vonzani. 

Ez a modell a fenntarthatóság kérdését konkrétan nem érinti, mégis a „státusz” desztinációk 

képesek az erőforrásaikat, mint termékjellemzőket menedzselni és a látogatók is elismerik ezt, 

mivel hajlandóak többet fizetni az ott tartózkodásukért. Gilbert azt javasolja, hogy a 

desztinációknak meg kell próbálniuk inkább „státusz” területté válni, hogy javíthassák 

imázsukat, az elérhető gazdasági előnyeiket és a látogatók hűségét. Ennek során érdemes 

alkalmazni a termék megkülönböztetés módszerét, hogy egyedi előnyöket érjenek el.  

 

Sajnos ez a modell nem veszi figyelembe, hogy a desztinációk többsége a skála két vége 

között helyezkedik el. Hangsúlyozza viszont a termékjellemzők és a fizetési hajlandóság 

közötti kapcsolatot és hogy mennyire fontos a döntés meghozatala a fejlődés irányára 

vonatkozóan a tervezés és a menedzselés szempontjából.    

  

3. Poon (1989, 1993) a „rugalmas specializáció” 

Ez a stratégia a turisztikai üzletek „rugalmas specializációján” nyugszik. A koncepció az 

állandó innováció és a szüntelen változás stratégiája, amely az „új turizmusra” készít fel. Az 

új turizmus rugalmas, szegmentált, a turisták igényeihez igazított és integrált szemléletű. Régi 

turizmusra a tömeges, standardizált, mereven csomagolt jellemzők illenek.  

 

A rugalmasság fő forrása a turisztikai szereplők (látogatók, ellátók) és turisztikai funkciók 

(marketing, menedzsment, szervezet, disztribúció) közötti kölcsönhatásban található. Ezek 

együtt képesek versenyelőnyt létrehozni. Ez a modell előre jelezte az információ technológia 

hatását a döntéshozatalban és a fogyasztói viselkedés területén.  

 

Az innováció kritikus tényező ebben a stratégiában és az új technológia felhasználása 

lehetőséget biztosít a termékek egyedi igényekhez való alakításához.  

 

A gyakorlatban az infrastruktúra és szuprastruktúra jelentős része nem alakítható át gyorsan, 

ezért a rugalmasság csak korlátozottan érvényesülhet.   
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3.4.3 A stratégiák lehetséges szintézise 

 

Az előző három modell számos tanulságot szolgáltat. Ezeket az alábbiakban lehet 

összefoglalni (Buhalis 2000):  

 Érték – versenyelőnyök érhetőek el: 

o Porter „termék megkülönböztetési”, Gilbert „státusz területek”, Poon 

„rugalmas specializáció” stratégiáival. 

o A fogyasztók méltányolják a különleges tulajdonságokat és értékeket, ennek 

következtében hajlandóak gyakrabban látogatni azokat a területeket, ahol ezt 

tapasztalják, ami növeli hűségüket és a magasabb árak elfogadásának 

hajlandóságát. 

o Kis mennyiség + magas határprofit. 

 Költség – versenyelőny érhető el: 

o Porter „költségvezető”, Gilbert „áruterületek” stratégiáival, de itt említhető 

meg a „standardizáció” és a Fordi „termelési modell” is, melyekkel olcsóbb 

termékajánlatok, mérethatékonyság, standardizáció és tömegtermelés 

biztosítható. 

o A desztinációkat és a turisztikai termékeket egyszerű áruként kezelik, ahol 

döntéseket az árak alapján hozzák meg.  

o Nagy mennyiség + alacsony határprofit. 

Ezek a megközelítések csupán az ár és a mennyiség között kölcsönhatást vették figyelembe.  

 

A turisztikai desztinációknak el kellene kerülnie a költség-versenyelőnyöket biztosító 

stratégiákat, mivel azok a tömegtermelésen, tömegfogyasztáson nyugszanak, és feltételezik a 

termelési kapacitások és erőforrások korlátlan rendelkezésre állását. A turisztikai termékek 

természete egészen más hozzáállást igényel. A turizmusra is jellemző, mint a szolgáltatásokra 

általában, hogy a turisztikai termék (ami alapvetően szolgáltatások láncolata) nem választható 

el a fogyasztótól a szolgáltatásnyújtás során. Emellett a látogatóra nem csak a szolgáltatás, 

hanem a desztináció társadalmi-kulturális és környezeti tényezői is hatással vannak. Ezek 

mind befolyásolják döntését a desztinációba utazásra vonatkozóan.  

 

Gazdasági előnyök természetesen elérhetőek az „áruterületek” vagy „standard termékek” 

stratégiák alkalmazásával, mégis úgy tűnik, hogy hosszú távon ezek a költséghatékony 

megoldások csökkentik a turisták elégedettségét, a fogyasztók fizetési hajlandóságát, és a 

keresleti trendekben tapasztalható igényeket nem elégítik ki. Emellett visszafordíthatatlan 

társadalmi és környezeti hatásai is lehetnek adott desztinációkra.  A desztinációknak meg kell 

határoznia erőforrásainak összetételét, hogy azok fenntarthatóságát, és így a látogatók 

elégedettségét is biztosíthassák. 

 

Ezt tükrözik vissza Gilbert és Poon stratégiái is, amelyek azt támogatják, hogy a 

desztinációnak „státusz területté”, vagy „réspiaccá” kell válnia a megkülönböztetés 

eszközének alkalmazásával. Ezek a desztinációk feltehetően képesek lesznek növelni a 

turisták elégedettségét és ezzel együtt versenyképességüket is. Az egyedi és a már megszokott 

turisztikai termékek a rugalmasság és az együttműködés felhasználásával szintén növeli a 

turisták fizetési hajlandóságát, desztináció iránti elkötelezettségét mialatt az új turisztikai 

igényekre, trendekre is válaszol.  

 

Számos desztináció felismerte ennek szükségességét és diverzifikációval, 

megkülönböztetéssel növeli látogatóinak elégedettségét, maximalizálja térségének turisztikai 



 96 

előnyeit. Hasznos stratégia megoldás lehet ez az elszigetelt, periférikus, szigetvilág jellegű 

desztinációknál is, ahol mind a gazdasági, mind a pénzügyi források igen korlátozottak.  

Sajnos azonban vannak desztinációk, melyek a túlfejlesztés és forrásaik elhasználódása miatt 

már nem rendelkeznek egyedi élményajánlattal, egyedi termék ajánlattal. Ezek olyannyira 

lettek túlfejlesztve (pl. néhány mediterrán partvidék), hogy a „nagy tömeg-alacsony 

határprofit” stratégián kívül már másnak az alkalmazása szinte lehetetlen. Mégis a további 

társadalmi és környezeti károk elkerülése végett szükséges megpróbálniuk környezetük 

javítását, aminek elsődleges célnak kell lennie. Ezzel párhuzamosan a desztináció újra 

pozícionálásával is megpróbálkozhatnak, bár az imázs átalakítása igen nehéz feladat.       

 

3.4.4 A desztináció marketing és az életciklus görbe 

 

A turisztikai desztinációk, mint termékek a kereslet és a termékfejlesztés szempontjából 

különböző fejlődési szakaszokon mennek keresztül. Tapasztalható, hogy a desztinációk 

időnként újragondolják marketingstratégiájukat, annak megfelelően, hogy melyik szakaszban 

állnak. A desztináció menedzsmentnek alaposan meg kell fontolnia, hogy stratégiai döntéseik 

a desztinációra, mint termékre és annak életútjára, milyen hatással vannak.  

 

Az életciklus görbe különböző szakaszai ugyanúgy, mint a termékeknél, különböző marketing 

stratégiát és tervezési tevékenységeket igényelnek a desztinációk esetében is. Ennek 

megfelelően a marketing-mix elemei a desztináció szükségleteihez igazodnak az életciklusnak 

megfelelő módon (Buhalis, 2000).  A keresleti és kínálati igények különböznek az egyes 

szakaszokban. A korai szakaszokban a kereslet felülmúlja a kínálatot egészen az érettség, 

telítettség szakaszáig. Fontos már a korai szakaszoktól, hogy a marketingstratégiák 

összpontosítsanak a tudatosság építésére, a desztináció, mint termék promóciójára. A későbbi 

szakaszokban a marketingnek már az imázs átalakításával, újratervezésével vagy 

újraindításával kell foglalkoznia. 

 

Az 1980-as években a termékek életciklusának elméletét és az üdülőterületek fejlődését 

vizsgáló különböző tanulmányokat figyelembe véve Butler kidolgozta a turisztikai 

desztinációk fejlődésének elméleti modelljét, melyet széles körben elfogadtak (16. ábra). E 

szerint a desztinációk hat fejlődési cikluson mennek keresztül (Butler, 1980): 

 A felfedezés szakaszában kevés a vendég, akikre jellemző, hogy egyéni utazóként 

keresik fel a desztinációt. Az infrastruktúra a helyi lakosok érdekeit szolgálják, 

melyekhez a látogatók csak korlátozott mértékben férnek hozzá. 

 A bekapcsolódás szakaszának jellemzője a látogatók számának növekedése. A helyi 

közösségek ezen a szinten elkezdenek alkalmazkodni a látogatók igényeihez, 

reklámok jelennek meg és egyre erősebben érvényesül az állami szféra felé a 

szükséges infrastruktúra kiépítésének igénye is. Érezhetően kialakul a turisztikai 

szezonalitás. 

 A fejlődés szakaszában tovább bővül az infrastruktúra, jól körülhatárolható piaci 

szegmensek jelennek meg, erősödik a reklámtevékenység is. A látogatók száma 

jelentősen meghaladja a helyiekét a főszezonban. A helyiek bevonásának mértéke a 

szolgáltatások nyújtásába, a fejlesztések meghatározásába, az ellenőrzésbe 

folyamatosan csökken.    

 A konszolidáció (érettség, telítettség) a turistaszám növekedési ütemének 

csökkenésével jár. A látogatók száma azonban még mindig növekszik és meghaladja a 

helyiek számát. Növekednek a szezon meghosszabbítására, valamint az üzleti területek 

bővítésére tett erőfeszítések is. A helyi gazdaság jelentős mértékben kapcsolódik a 
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turizmushoz. A turizmus negatív hatásait a helybeli lakosok ebben a szakaszban már 

érzékelik.  

 A stagnálás szakaszában a vendégszám eléri a befogadóképesség határát, mellyel 

együtt egyre határozottabban jelennek meg a környezeti, társadalmi, kulturális és 

gazdasági problémák. A desztináció imázsa veszít vonzerejéből. Kevés új üzlet és 

vállalkozás nyílik, a létesítmények kezdenek elértéktelenedni és nő a helyi tulajdonú 

szolgáltatások száma.    

 A stagnálás utáni szakasz két lehetőséget kínál a desztinációk számára, az egyik a 

hanyatlás, a másik a megújulás lehetősége. A hanyatlásban a turisztikai piac 

folyamatosan szűkül, a piaci versenyt a desztináció nem tudja felvállalni. A megújulás 

során azonban lehetőség nyílik a desztináció valamilyen mértékű megfiatalítására, 

melynek során vagy addig feltáratlan attrakciókat vonnak be, vagy újjáépítésekbe 

kezdenek, vagy valamilyen mesterséges látnivalót hoznak létre.  

 

          
11. ábra: A desztináció életgörbe 

Forrás: Ritchie, Crouch (2003) 

 

3.4.5 Az életciklus görbe szakaszaihoz kapcsolódó stratégiai lehetőségek 

 

A desztinációk az életciklus egyes szakaszaiban (11. ábra) különböző stratégiákat 

alkalmazhatnak (Buhalis, 2000): 

 A korai szakaszban (a felfedezés (exploration) és a bekapcsolódás (involvement) 

szakaszaiban) különösen fontos a helyes stratégiák meghatározása a későbbi 

problémák megelőzésének érdekében. Az ekkor alkalmazandó stratégiák főleg a 

növekedésre irányulnak. 

o Ilyen lehetőség a diverzifikáció, amikor új termékekkel, szolgáltatásokkal 

jelennek meg teljesen új, addig ismeretlen piacokon (szegmenseken). 

o A piaci részesedés megszerzése stratégiája szintén az új piacokon zajlik, új 

termékek, szolgáltatások bevezetésékor a desztináció ismertségének 

növelésével. 
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 A fejlődés (development) szakaszában a fő cél a meglévő piacok megtartása, új 

vendégek csábítása, új termékek kialakítása. A nyitva álló lehetőségek közül nagyon 

jól alkalmazhatóak az alábbiak:  

o A költségelőny stratégiával árelőnyt szerezhetnek a versenytársakkal szemben 

a desztinációk. A termékek árának versenyképessé tételével a desztinációk 

magas profitot szerezhetnek, olcsóbb áraikkal több vendéget vonzhatnak. 

o A differenciálási stratégia az előbbi ellentétének tekinthető. A differenciálás 

olyan extra értékeket hoz létre, amelyért a látogatók hajlandóak felárat fizetni. 

A desztináció átlagon felüli teljesítményének kulcsfontosságú elemei az egyedi 

igények kielégítésének képessége, illetve valamilyen különleges termék 

megalkotása, mely pl. a technológia, a tájépítés, az építészet, a 

környezetvédelem, vagy a vevőszolgálat, piackutatás, marketing, imázsépítés 

területén alkalmazott jelentősebb ráfordítások útján valósulhat meg.    

o A fókusz stratégia során a desztináció a piac egy bizonyos szegmensére 

összpontosít. Nevezik ezt rés-stratégiának is. A turisztikai termékek ebben az 

esetben egy meghatározott célcsoporthoz köthetőek, így jobban kielégíti ennek 

a szegmensnek az igényeit, mint a versenytársak. 

 Az érettség (consolidation) szakaszában a legfontosabb cél a pozíció fenntartása, 

illetve a hanyatlás beindulásának megelőzése. Igyekeznek ezt a szakaszt a lehető 

leghosszabbra nyújtani. 

o Ennek egyik lehetséges módja új termékek és szolgáltatások értékesítése a 

meglévő piacokon. 

o Meglévő termékek, szolgáltatások minél hatékonyabb értékesítése a meglévő 

piacokon. 

o A meglévő piaci részesedés fenntartása a meglévő termékek előnyeinek 

fenntartásával, illetve fejlesztésével.  

 A stagnálás (stagnation) szakaszában a fő kérdés, hogy érdemes-e megújítani a 

desztinációt, hogy a turisták számára vonzóbbá váljon. Két lehetséges út áll ilyenkor 

egy turisztikai térség előtt: 

o Hanyatlás (decline) következik be, ha a desztináció nem képes egyedivé tenni 

kínálatát. Ilyenkor a tömegtermékek szintjére süllyed. A térség ebben az 

esetben könnyen helyettesíthető más utazási célpontokkal, a kereslet pedig 

nem az egyediségtől fog függni, hanem kizárólag az ár alakulásától. A termék 

ún. „leszüretelése”, a még elérhető jövedelmek kisajtolása mellett a meglévő 

létesítmények funkciójának megváltoztatása a követendő stratégiai irány 

ilyenkor.   

o A hanyatlás késleltetése érdekében a desztinációnak képesnek kell lennie a 

megújulásra (rejuvenation). Ez elérhető a meglévő termékek, szolgáltatások 

kibővítésével, hogy a desztináció új piacokon, újabb szegmensek számára is 

elérhető lehessen. A promóció hatékonyságának javítása, a reklámokra való 

magasabb költési arány szintén hozzájárul a piaci részesedés növeléséhez. A 

termékdifferenciálás segítségével a „státusztermékké” válást (lásd a fenti 3.3.2 

pontban), a versenytársaktól való megkülönböztetést, az egyediség kialakítását 

lehet elérni. 

 

Mindez összefoglalva a 5. táblázatban látható. 
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5. táblázat: Az életciklus szakaszaihoz kapcsolódó stratégiai lehetőségek 

 
Termék életciklus Desztináció életciklus Termékopciók Piaci részesedési opciók Átfogó stratégiák 

Bevezetés Turizmus korai szakasza 
(felfedezés, 

bekapcsolódás 

Új termékek értékesítése Új piacok, piaci 
részesedés fokozása 

Növekedés, 
diverzifikáció 

Növekedés Fejlődés Új és meglévő termékek 

értékesítése 

Piaci részesedés 

megőrzése, új piacok 
meghódítása 

Költségelőny, 

differenciálás fókusz 

Érettség Érettség (konszolidáció, 

stagnálás) 

Új és meglévő termékek 

értékesítése 

Piaci részesedés 

megőrzése 

Status quo megőrzése 

Hanyatlás Hanyatlás Szüret vagy a termék 
megszüntetése 

Hanyatlás, megszüntetés Használati mód 
megváltoztatása 

 Megújítás Meglévő termékeke 

kibővítése, befektetés a 
termékek jellemzőinek 

fejlesztésébe, 

minőségjavítás  

Új piacok, szándékos 

keresletteremtés 

Felújítás, státuszpozíció 

megszerzése, 
differenciálás 

Forrás: Buhalis (2000) 
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3.5 Látogatómenedzsment 

 

3.5.1. A látogatómenedzsment lényege 

 

Ahogy a turisztikai szektor növekszik és az utazások száma emelkedik világszerte, egyre több 

desztináció fejezi ki igényét látogatói menedzsment rendszerek létrehozása iránt, hogy a 

magas turista létszámból adódó hatásokat valamilyen módon befolyásolhassák. Ezen 

desztinációk között találhatók nemzeti parkok, védett történelmi belvárosok, vagy régészeti 

lelőhelyek, stb. A helyi turisztikai szektor érdekeltsége erős abban, hogy megfelelő 

együttműködést hozzanak létre a látogatómenedzsment kiépítésére, ha azonban ez nem jönne 

létre, akkor a kormány vagy más hatóság szabályok bevezetésével biztosíthatja ennek 

létrejöttét. A helyi desztináció menedzsment szervezetek fontos szerepet játszhatnak a 

szabályok kialakításában.  

 

A WTO (World Tourism Organisation) definíciója szerint a látogatómenedzsment az a 

rendszer, amely biztosítja az adott turisztikai desztinációban, hogy az egy időben jelenlevő 

látogatók nem okoznak a fizikai, gazdasági, társadalmi és kulturális környezetben rombolást 

és a látogatói elégedettségben előre nem várt csökkenést.  Ez az a pont, amikor a desztináció 

vagy az attrakció ellentétes tapasztalatokat kezd szerezni a látogatók számának növekedése 

következtében.  

 

A turisták egy desztináció meglátogatásakor a szolgáltatásokban minőségi élményeket, 

tapasztalásokat keresnek, melyek emlékezetesek tudnak maradni akár egy életen keresztül 

(Puczkó, Rácz, 2000). Ennek következtében a desztináció menedzsereknek nem csak úgy kell 

tekinteni saját desztinációjukra, mint egy hely, melyet érdemes meglátogatni és ahol bizonyos 

dolgokat lehet végezni, hanem a helyre, amely a látogatóknak élvezetes tapasztalatokat 

nyújtanak. Ezek a tapasztalások főként élmény dúsak, emlékezetesek és így hozzájárulnak a 

látogatók magas szintű elégedettségéhez és a pozitív szájreklámhoz. Ez mind a 

versenyképesség, mind a fenntarthatóság szempontjából alapvetően fontos.  

 

Fontos az is, hogy megértsék az elégedettség lényegét, hogy az a látogatás ideje alatt 

megtapasztalt események és igénybe vett szolgáltatások összességétől függ, egészen az otthon 

elhagyásától a visszaérkezésig. Ezt nevezik a tapasztalások láncolatának, melyben legyen 

csak egy-két, vagy egyetlen egy, de fontos láncszem esetén rossz élménye az utazónak, az 

egész utazással kapcsolatban elégedetlenséget érezhet. 

 

A desztináció menedzserek azonban nem rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy 

biztosíthassák valamennyi elem minőségét. Igaz ez különösen azokra a szolgáltatásokra, 

melyek nem is saját desztinációjában találhatóak. Amit megtehet, hogy saját desztinációjában 

megbizonyosodik a felől, hogy minél több esetben az ígért és megtapasztalt élmények 

találkozzanak egymással.  

 

3.5.2. A látogatómenedzsment rendszerei 

 

A minőségi tapasztalatok fontosságának szem előtt tartása mellett természetesen foglalkozni 

kell a látogatói szolgáltatások „hagyományos” megközelítésével is. A desztináció 

menedzsment szervezetek egyik legfontosabb tevékenysége az információk nyújtása és 

információs irodák működtetetése. Ezek az információs központok az első helyek között 

szerepelnek, melyeket egy turista vagy potenciális látogató felkereshet. Emellett kiemelt 

szerepe van az információk nyújtásában azoknak a vállalkozásoknak, szervezeteknek, melyek 
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az utazások szervezésében részt vesznek, az utazási információkkal szolgáló call-centerek-

nek, valamint az egyre nagyobb tért hódító Internetnek.  

 

A turizmus nagyságának növekedésével egyre fontosabbá válik, hogy látogatói menedzsment 

rendszereket hozzanak létre. A számítástechnika fejlődésével ez a feladat valamelyest 

könnyebbé vált, mégis nagy figyelmet és körültekintést igényel a megvalósításkor, hogy a 

látogatók egy-egy attrakció megtekintésekor úgy érezzék minden az ő érdekükben, 

elégedettségük, élményeik biztosítása érdekében történik és nem az üzemeltető, vagy a 

tulajdonos anyagi hasznának biztosításáért. Ebben lényeges szerepet tölt be, hogy képes-e a 

szolgáltató személyes üzenetet, személyre szabott megszólítást létrehozni.        

 

A látogatói menedzsment rendszereknek számos formája létezik. Mindegyiknek az a lényege, 

hogy minimalizálják a desztinációkban a turizmus eredményezte negatív hatásokat (Puckó, 

Rácz, 2000). Az alkalmazható eszközök között szerepelhet: 

 hirdetések, promóciós tevékenységek csak a meghatározott látogató szegmens 

számára, 

 meghatározott helyen történő beléptetés és útbaigazítás, 

 információk nyújtása a helyi „veszélyekről” és a helyes viselkedési szabályokról 

adott területeken, 

 látogatói bemutató központokban az érdeklődésnek megfelelő helyi történelmi és 

természeti sajátosságokkal való ismerkedés, 

 belépés engedélyezése csak engedélyezett tömegközlekedési eszközökön, 

 parkolási korlátozás bevezetése adott attrakciónál, 

 rotációs belépési rendszer alkalmazása, pl. csak meghatározott napokon,  

 eltérő díjak alkalmazása, pl. napokhoz, napszakokhoz, látogatótípusokhoz szabottan, 

 díjszabás a választható tevékenységhez alakítva, 

 látogatási idő korlátozása, 

 megszerezhető információk kontrollálása.     

 

A látogatói menedzsment rendszereknek nyolc alapvető típusát különböztetik meg. Olyan 

rendszerek lehetnek ezek, amelyek: 

 csak olyan látogatókat vonzanak, akik minimális negatív hatást jelentenek a 

desztinációra a megfelelő előnyök elérése mellett, 

 csak a desztináció meghatározott részére engedik be a látogatókat, melyek a 

legkevésbé érzékenyek fizikai, környezeti és kulturális szempontból, 

 a magas belépőjegyekkel korlátozzák a látogatói létszámot, a díjból a negatív 

hatásokat helyreállítják, 

 csak meghatározott létszámot engednek a területre, 

 csak bizonyos szállítási eszközök mozgását engedélyezik a területen, 

 csak meghatározott útvonalak és parkolók használatát engedélyezik a területen, 

 korlátozzák a tartózkodási időt, 

 meghatározott viselkedést várnak el a látogatás folyamán.     

 

A felsorolt eseteken kívül természetesen léteznek még más rendszerek is. Mindegyik esetében 

elmondható azonban, hogy a desztináció fentiekben bemutatott védelmével a legfontosabb cél 

a látogatók számára történő nagyon magas minőségű élmények nyújtása és a desztináció 

értékeinek biztosítsa a jövőben érkező látogatók számára is (Puczkó, Rácz, 2000). 
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3.6 Az innováció szerepe a turizmusban 

 

3.6.1 Az innováció értelmezése 

 

A globalizációs folyamat a hagyományos turisztikai országokban az ellátók oldalán egy 

„sokkos” állapotot hozott létre (Keller, 2006). A termékek közül sok életgörbéjének 

telítettségi szintjét érte el (gondoljunk pl. a síelés piacára), miközben a cégek igyekeztek 

racionalizálni működésüket is. A fejlett országok turizmusa részben elveszítette a 

versenyelőnyét a nemzetközi piacon a magas költségek és árak miatt. Ebben a helyzetben a 

meglévő struktúrák „kreatív” rombolására egyre sürgetőbb szükség van, hogy a desztinációk 

és a vállalatok minél versenyképesebb ajánlatokat hozhassanak létre (Keller, 2006). A 

turizmus teljesítményére mindig nagy hatással voltak olyan alapvető innovációk, melyek 

sokszor különböző feltalálások eredményeiként, vagy különböző termékek és szolgáltatások 

formájában jelentek meg a piacon. Nagyon jó példa erre a közlekedési lehetőségek fejlődése, 

melyek alapjaiban forradalmasították magát a turizmust is. A távolságok a repülőgépek, a 

vonatok és a gépkocsik egyre elterjedtebb használatának köszönhetően jelentősen csökkentek, 

pozitívan befolyásolva az utazási idő hosszát és az utazás költségeit.  

 

Az innováció egy olyan tevékenység, amely új tudást hoz létre és azt alkalmazza. Fontos 

feltenni ezzel kapcsolatban azonban két kérdést: „Mi az oka az innovációnak?”  és „Miért van 

szükségünk rá?”. A legfőbb oka a termék életgörbe jelensége, mely egyre gyorsabban megy 

előre (különösen a turizmus területén), különböző hatásoknak köszönhetően. Ilyen hatás a 

globalizáció, a multi-kulturális vásárlói közösségek, és a piac megnagyobbodása. Ennek 

következtében nem csak új fogyasztók jelennek meg a piacon, hanem maguknak a 

fogyasztóknak a szükséglete is változik a nemzetközi szinten elérhető termékek nagyobb 

választékának köszönhetően. 

 

A termék életgörbe és annak hajtóerői az innováció hátterét alkotják (Bieger, Weinert, 2006). 

A termékek bevezetésének célja létezésük tudatosítása. A befektetések nagysága és a 

költségek rendszerint az életgörbe elején igen magasak. A növekedés szakaszában a termék 

már megveti a lábát a piacon, vásárlói értéket hoz létre, és egyre jövedelmezőbbé válik. A 

piaci részesedés stabilizálódik. Az érettség szakaszában mind a bevételek, mind a haszon 

gyorsan emelkedik. A sikereken felbuzdulva új versenytársak jelennek meg a piacon. A 

telítettség szakaszában a bevétel először eléri a csúcspontját, majd csökkeni kezd. A verseny 

tovább erősödik és a haszon mértéke csökken. A hanyatlás szakaszában a termék újbóli 

bevezetésének sikere alapvetően fontos. Ha ez nem sikerül, akkor a piacról való kivonulásra 

kerül sor.     

 

Az innovációt az egyik legfontosabb sikertényezőnek tartják a gazdasági növekedés és a 

versenyképességi előnyök szempontjából. Az innováció azonban csak akkor tud sikeres lenni, 

ha a verseny nyitott és képes lerombolni meglévő szerkezeteket, hogy új kreatív 

megoldásoknak biztosítson helyet. Ez teszi lehetővé a termelékenység növelését és a 

gazdasági növekedés fokozását. Emiatt fontos tisztában lenni az innovációt befolyásoló 

erőkkel, melyek eltérő módon és eltérő mértékben hatnak a termékfejlesztésre. Ahogy a 

turisztikai marketingben a főhangsúly áttevődött az eladóról a vásárlóra, úgy vált a fogyasztó 

és a versenyhelyzet az innovációt befolyásoló legfőbb tényezővé.   

 

Schumpeter (1934) szerint a gazdasági növekedés legfontosabb tényezője a „kreatív 

pusztítás”. Ez azt jelenti, hogy a vállalat struktúrája forradalmasításra kerül a régi termékek és 

struktúrák összerombolása által, hogy újak jöhessenek létre. Ebből a szempontból az 



 103 

innováció alapvető hajtóerővé válik, mind a gazdasági változásokban, mind a növekedésben. 

Többféle innovációs forma különböztethető meg egymástól. Ilyen: 

 az új termék és szolgáltatás létrehozása, 

 az új termelési folyamat megalkotása, 

 új piacokon való megjelenés,  

 új ellátókkal való kapcsolat kiépítése, 

 a szervezeti rendszer vagy a menedzsment rendszer megváltoztatása.  

 

Az új termékek és szolgáltatások szükségességének okát az előbbiekben már említett termék 

életgörbe természetében lehet keresni (Keller, 2006). Eszerint egy termék élete valamikor 

eléri a végét és vagy módosítani, vagy helyettesíteni kell. A turizmusban az igazi kihívás az, 

hogy a termék életgörbe hossza folyamatosan csökken. Az új termékek kifejlesztésénél 

figyelemben kell venni az új utazási élmények, szükségletek, igények és a demográfiai 

változások trendjeit is, valamint a tendenciát, hogy különösen az emlékezetes turisztikai 

élmények ígérnek manapság fenntartható versenyelőnyt a vállalatok, desztinációk számára.  

 

Az innovációban a vásárlók jelentős mértékben részt vesznek, melynek oka a szolgáltatások 

természetében keresendő, hiszen a szolgáltatások előállításának folyamatában a vásárlók aktív 

szerepet játszanak. Ezért egy innováció akkor lesz sikeres, ha céljai összeegyeztethetőek a 

vásárlók céljaival. Természetesen vannak olyan innovációs területek, ahol a fogyasztó nem 

érintett. Ilyen a vállalat belső folyamatainak, vagy a menedzsment innovációja.  

 

Az innováció tehát nem más, mint a versenyképes előnyök létrehozása akár cégek, 

települések, régiók, akár országok számára (Walder, 2006). A versenyképesség sikerelemei 

megjelenhetnek a természeti és kulturális forrásokban vagy az érintett szereplők közötti 

versenyben és együttműködésben. Lehetnek speciális kompetenciák, tudás, kiválóan felépített 

ügyfélkapcsolatok, közösségi folyamatok, vagy akár nagyszabású rendezvények, stb. Egyre 

több kutatás hangsúlyozza, hogy egyes iparágakban növekszik a fontossága a helyi 

együttműködéseknek, a tapasztalatcseréknek, az információk szabad áramlásának, a 

hagyományoknak. Az ilyen és hasonló társadalmi, kulturális folyamatoknak, szerkezeteknek 

jelentős hatása lehet a turisztikai desztinációk sikerére, mivel az érintettek kölcsönhatásának 

minősége lényeges például a látogatók elégedettsége szempontjából.  

 

3.6.2 Az innováció hajtóerői 

 

A versenyképességre ható erők (Porter gyémánt modelljéből) egyszerre az innovációra ható 

külső erőforrásokat is jelentik. Ezeket mutatja be a 12. ábra. 

  

Bármilyen új termék vagy új szolgáltatás fejlesztésének kezdetekor célszerű feltenni a 

következő kérdéseket: „Van-e már innovációs eljárás folyamatban az adott feladatra?” és 

„Milyen külső és belső résztvevőkre lesz szükség és milyen mértékben szükséges a 

folyamatba való bevonásuk?”.  

 

A piaci feltételeket és a piaci szerkezetet ismerni kell az innovációs eljárás kezdetekor. A 

fentiekben bemutatott négy hajtóerő és a piaci struktúra ismerete lehetővé teszi, hogy a 

desztináció menedzserek és a turisztikai vállalatok valamennyi releváns szempontot, valamint 

a piaci erőket egymással kombinálva vegyék figyelembe. Ez a kombináció függ az innováció 

típusától is (pl. új termék, vagy új menedzsment eljárás, stb.) Fontos még tisztában lenni a 

verseny intenzitásával, ami szintén fontos szerepet játszik az innovációban. A termelési 

erőforrások, mint a mennyiség, minőség, a munkaerő elérhetősége, tudásforrások, tőke, 
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infrastruktúra, nagyon fontosak az innovációban. A turizmusban főleg a munkaerő és az 

infrastruktúra játszik meghatározó szerepet.  

   

     
 

12. ábra: Az innováció forrásai a turizmusban 
Forrás: Walder (2006) 

 

3.6.3 A verseny szerepe 

 

Három versenystruktúra különböztethető meg egymástól, melyek az ellátók számától függnek 

(Walder, 2006): 

 Egy ellátó esetén monopóliumról beszélünk. Ilyenkor nincs versenytárs a piacon, a 

vállalat figyelmen kívül hagyhatja a haladás iránti szükséglet, és csak újabb piaci 

szereplők megjelenésekor (pl. külföldről) kényszerül stratégiaváltásra, innovációra. 

 Oligopólium jön létre, amikor a piacon néhány ellátó van jelen. A piaci részesedés 

megtartása vagy növelése lényeges szempont, melynek érdekében támadó vagy 

védekező stratégiát is választhatnak. Az innovációt a versenytársak jelenléte ösztönzi. 

 Versenyzői piac esetén sok kicsi ellátó alkotja a piacot. Ebben az esetben a 

vállalatoknak nagyon kicsi piaci részesedésük van. Fő céljuk a részesedés fenntartása, 

pl. a fogyasztói hűség növelésével. Az innovációkat könnyen és igen rövid idő alatt 

lemásolhatják a versenytársak, ami azt jelenti, hogy az innováció intenzitása 

meglehetősen alacsony. Nagyon nehéz fenntartani a versenyelőnyöket.  

 

A turizmus egy igen „felszabdalt” szektor, számos kis ellátóval, vállalkozóval. A 

vállalkozások többsége családi vállalkozás, ahol a család fontosabb szempontot jelent, mint a 

verseny vagy gazdasági növekedés. Ez megmagyarázza, hogy az innovációhoz szükséges 

kapacitások és maga az innovációra való hajlandóság miért olyan alacsony.  

 

3.6.4 A sokszereplős piac struktúrájának megváltoztatása 

 

A turisztikai vállalatok kis méretének következtében mind erőforrás, mind tőke és know-how 

korlátokkal küzdenek. Az innováció szempontjából az együttműködés (kooperáció) olyan 

szinergiákhoz vezethet, aminek következtében sikerül ezen hátrányokat ledolgozni. Bár ezek 

a gyengeségek kiigazíthatók sok kutató úgy tartja, hogy a gondolkodásban, a szemléletben 

bekövetkező változás előfeltétele a hátrányok megszüntetésének. A vállalatok közötti 

kapcsolatnak meg kell változnia, a vetélytárs beállítódásból az integráció és kooperáció 

irányába. Így azután képesek lesznek egymást kölcsönösen ösztönözni, az innováció 

kockázatát egymás között megosztani. A legfőbb előnye azonban az ilyen piaci 
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együttműködéseknek, hogy a kis és közepes méretű vállalatok a nélkül érhetnek el 

eredményeket, hogy saját függetlenségüket elveszítenék (Walder, 2006). Az 

együttműködésnek köszönhetően könnyebben és jobban tudnak a piacokra belépni és így egy 

magasabb szintű versenyben tudnak jobb eredményekkel részt venni.  

 

Könnyen belátható tehát, hogy az együttműködés a kisvállalatok között a turizmusban igen 

hatékony és hasznos megoldása lehet a már említett korlátok leküzdésének, az új termékek 

létrehozása és a versenyben való helytállás érdekében.  

 

Az együttműködés másik fontos oka a turisztikai értéklánc (Ritchie, Crouch, 2003). A 

turisztikai értéklánc kifejezi a turisztikai termékek összetettségét. A turisztikai termékek 

számos ellátó termékének együttese, melyet a turista, egy holisztikus (egységes) ajánlatként 

érzékel. Ezeknek a szolgáltatásoknak a koordinálása elengedhetetlen annak érdekében, hogy 

létrejöhessen az a termék, ami a turista igényeinek megfelel. Ez által válik lehetővé az 

összefüggő turisztikai ajánlat megtétele, amely illeszkedik a desztinációval kapcsolatos 

elvárásokhoz, elképzelésekhez is. Az elmúlt pár esztendőben, ahogyan a turisták egyre 

sokoldalúbb szükségleteket mutatnak, ezek a feltételek egyre fontosabbakká váltak. Az ilyen 

erősen „szabdalt” termékek iránti kereslet csakis megfelelő számú turisztikai vállalkozás 

részvételével és azok együttműködésével elégíthető ki.  

 

Az együttműködés irányítása sokszor a desztináció turisztikai marketing szervezetének 

hatáskörébe kerül, hogy a termékek koordinálása megoldható legyen (Ritchie, Crouch, 2003). 

Az igények kielégítésére csomagokat állítanak össze és az együttműködéssel az élmények 

létrehozásához is nagyban hozzájárulnak. 

 

3.6.5 A kereslet oldala 

 

Az innováció gyakran egy igen összetett folyamat, melyben a résztvevők különböző 

területekről eltérő érdekekkel, nézőpontokkal, eltérő korlátokkal és politikával rendelkeznek. 

Azonban maguk a fogyasztók is lehetnek sokszor az innováció kezdeményezői, hiszen 

ötleteket, tanácsokat adhatnak. 

 

Mivel a marketingben a figyelem az eladóról a vásárlóra terelődött, a látogatók igényeit és 

véleményét komolyan kell venni (Walder, 2006):  

 Figyelembe kell venni olyan változásokat, mint a társadalom folyamatos öregedése, 

vagy a munkavégzésben bekövetkezett változások. Például az ötnapos munkahét, a 

közlekedési eszközök sebességének gyorsulása létrehozta a „rövid hétvégék” piacát a 

60-as években. Számos népszerű utazási forma, mint például a bevásárló körutak, a 

romantikus hétvégék, egészség farmok és az aktív időtöltést nyújtó utazások is akkor 

jöttek létre.  

 A rugalmas munka- és szabadidő egy másik példa az innováció lehetőségeire, ahol a 

fejlett országokban már különböző életcélok fogalmazódnak meg mind a szabadidő 

eltöltésével, mind a munkával kapcsolatban.  

 Az árérzékenység és az árrugalmasság megbecslése szintén lehetséges, amikor a 

vásárló egy új termék vagy folyamat bevezetésébe van bevonva. Ez sokat segít a 

termékek és szolgáltatások innovációs stratégiájának megfelelő kialakításában.  

 

A fogyasztók három különböző módon vehetnek részt az innováció folyamatában. Az első 

esetben a vásárlási döntés meghozatalakor, amikor a vásárló elfogadja vagy visszautasítja az 

új terméket, szolgáltatást. Ebben az esetben akár értékelheti is az új ötletet egy skála 
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segítségével. Egy másik lehetőséget jelent, amikor a fogyasztó aktívan kommunikálja 

szükségleteit, vágyait. Ennek során csak az információ hangzik el, mindennemű konkrét 

termék vagy szolgáltatás nyújtása nélkül. A harmadik lehetőség, amikor a vásárló aktívan 

részt vesz az innováció folyamatában, az új termék, szolgáltatás megalkotásában. 

 

3.6.6 Az innováció természete 

 

Az innováció menedzsmentnek figyelemmel kell lennie a turizmus egyedi természetére. Így 

az innováció szempontjából három dimenzió különböztetünk meg: a szolgáltatás, az attrakció 

és a turisztikai termék dimenzióit. 

 

1. Az innováció természete a szolgáltatások esetében 

 

A szolgáltatások olyan tevékenységek eredményei, melyeket külső igénylő számára 

(fogyasztó) teljesítenek fizikai termékek átalakítása nélkül. A szolgáltatás a fogyasztónak 

nyújt előnyöket. A „külső elem”, amely lehet például egy személy, vagy akár egy vállalat, aki 

számára a szolgáltatás teljesül, szintén részt vesz a szolgáltatás folyamatában. A 

szolgáltatások különböznek a termékektől az alábbi jellemzők miatt (Bieger, Weinert, 2006): 

 a megfoghatatlanság, és ennek következtében a minőség nehéz megtapasztalása a 

vásárlás előtt, 

 a szolgáltatás nyújtása és a fogyasztás időbeli, térbeli egybeesése, 

 a vásárló közreműködése a szolgáltatás nyújtásakor, 

 a személyes kölcsönhatás fontossága (a fogyasztó és a szolgáltatást végző között). 

 

A sikeres innovációk mindig három forrásból táplálkoznak: az ötletekből, az 

alkalmazottakból, és az anyagi, nem anyagi forrásokból. Az ötletek esetében nem az a fontos, 

hogy a fogyasztóktól vagy a technológiai ismeretekből származnak. Azonban azok a 

szervezetek, amelyek mindkét forrásból sikeresen valósítanak meg ötleteket, összességében 

sokkal sikeresebbek, mint a versenytársaik.  

 

Kétféle innovációs folyamatot különböztetünk meg: a toló (13. ábra) és a húzó (14. ábra) 

folyamatokat.  

 

                   
13. ábra: Toló innovációs folyamat 

Forrás: Saját szerkesztés Bieger, Weinert (2006) nyomán 

 

 

                          
14. ábra: Húzó innovációs folyamat 

Forrás: Saját szerkesztés Bieger, Weinert (2006) nyomán 
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Mivel a fogyasztók a szolgáltatások esetében gyakran társ-előállítók, ezért a toló-

innovációnak korlátai vannak, így a húzó-innovációra kell nagyobb hangsúlyt fektetni. A 

szolgáltatás jellemzőiből következik, hogy a szolgáltatások innovációja szintén több 

sajátossággal jellemezhető: 

 Az innováció folyamata és eredménye szolgáltatások esetében nem választható el 

egymástól. 

 A fogyasztók rendszerint részt vesznek az innováció folyamatában.  

 Mivel a szolgáltatások nem megfoghatóak, ezért a fizikai infrastrukturális befektetések 

nagysága alacsonyabb az innováció folyamatában. 

 

A termékek esetében a kutatás és a fejlesztési tevékenységek magas befektetéseket igényelnek 

a korai fejlesztési szakaszokban, míg a szolgáltatásoknál a befektetések felmerülése a 

tervezési fázis folyamatának végére gyorsul fel. Ez okozza, hogy a döntéshozatal a termékek 

esetében korábban következik be, mint a szolgáltatásoknál.  

 

A fogyasztók részvétele fontos az innovációban. Jelenlétük két területet különösen 

befolyásolnak: 

 egyrészt a tőlük nyerhető információkat, a jövőbeli kereslettel, kívánalmakkal, piaci 

potenciálokkal kapcsolatban,  

 másrészt támogatják a piaci felfogás változását a szájreklámon keresztül. 

 

Az alkalmazottak és azok felkészültsége, képességeik minősége a másik fontos eleme a 

szolgáltatások innovációjának. Mivel a szolgáltatások nyújtása során a fogyasztó és a 

szolgáltatást végző (aki lehet egy alkalmazott) között közvetlen kölcsönhatás, személyes 

kapcsolat jön létre, ez a tényező nem elhanyagolható. Lényegesen befolyásolja a szolgáltatás, 

az innováció megvalósításának minőségét, a szerezhető információk körét, mélységét és a 

fogyasztói elégedettséget.   

 

A harmadik tényező, az anyagi és nem anyagi források magukba foglalják a rendelkezésre 

álló pénzügyi forrásokat, technológiai felszereltséget, megszerezhető know-how-t, stb. 

 

2. Az innováció természete az attrakciók esetében 

 

Az emberek az attrakciók miatt utaznak. Ha a turizmus rendszerének legfontosabb elemének 

az attrakciót tekintjük, akkor semmi kétség a felől, hogy az attrakciók az utazások fő motiváló 

erői. Az attrakciók felfoghatók potenciális „versenyhálózatokként”, melyek különböző 

szolgáltatásokkal és az adott helyszín szellemiségével, atmoszférával jellemezhetőek egy 

adott célcsoport szempontjából (Bieger, Weinert, 2006). Az attrakciók kombinálják a 

sokoldalú, tartalmas szabadidő eltöltési lehetőségeket, az egyéni és csoportos 

tevékenységvégzés lehetőségeit, valamint az utazók számára egy felépített „álomvilágnak” a 

közvetítését. 

 

Az attrakció tehát számos elemből tevődik össze, ami egy rendszert alkot (15. ábra). Az 

egyes elemek fontossága természetesen az attrakció jellegétől függ, ám a közöttük lévő 

hálózati hatások nagyon fontosak, mint minden rendszer és hálózat esetében. Minél 

összetettebbek az egyes hálózati alkotóelemek és minél intenzívebb a kölcsönhatás közöttük, 

annál erősebb a hálózat vagy rendszer. 
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15. ábra: Az attrakció, mint rendszer (hálózat) 
Forrás: Bieger, Weinert (2006) 

 

A látogatók nem szolgáltatásokat, szolgáltatásláncokat szeretnének vásárolni, hanem 

élményeket. Ezt egyre többen felismerik. Amikor a vásárló egy szolgáltatást megvásárol, 

akkor egy csomag „megfoghatatlan” tevékenységet vásárol, melyet a kedvéért végeznek. 

Amikor azonban egy élményt vásárol, akkor azért fizet, hogy felejthetetlen események 

sorozatát élhesse át (Bieger, Weinert, 2006). Az élmények bár minden egyén számára 

különbözőek, mégis mindannyian emlékezni fognak rá.  

 

A tömegszolgáltatások élmények nyújtásában sokszor szegényesek, mivel a szolgáltatásokat 

nyújtók az alacsony költségszint elérése érdekében a tömegtermelésre jellemző eszközöket 

használnak: a standardizálást részesítik előnyben, az egyediség kifejezésére nem fordítanak 

gondot.     

 

3. Az innováció természete a regionális csoportok (klaszterek) esetében 

 

A desztinációk, mint a turisztikai termékek nyújtói, az erőforrásokért, a minőségi munkáért és 

a tőkéért folyamatos versenyben vannak egymással. A desztinációknak olyan feltételeket kell 

ajánlaniuk a helyi cégeknek, amik segítségével termelékenyek, és jövedelmezőek tudnak 

lenni. A desztináción belül működő cégeknek és más intézményeknek a hálózatát regionális 

csoportoknak (klasztereknek) nevezzük. A klaszterek megalakításának oka a magasabb 

termelékenység és a több innováció elérése, mint amivel a vállalati méretek kiterjesztése 

esetleg járhat (Flagestad, 2006).  

 

A magasabb termelékenység és a nagyobb innováció hatékony tudástranszfert (tudás 

megosztást) feltételez. Kétféle tudás különböztethető meg: egy határozott, világos tanult 

tudás, ami átadható instrukciók alkalmazásával, valamint egy tapasztalati tudás, ami az 

egyéni észlelésen nyugszik, amely mélyebb átbeszélésen és megértésen keresztül szerezhető 

csak meg (Bieger, Weinert, 2006). Ennek következtében a világos és határozott tudás 

megszerezhető a világon bárhol (oktatási intézményben, internetről, szakkönyvekből), míg a 

tapasztalati tudás csak a gyakorlat és a részvétel során érhető el.  
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A kétféle tudás közötti különbség megmagyarázhatja azt a jelenséget, hogy miért fejlődnek a 

turisztikai desztinációk eltérő mértékben. A modern információtechnológiával lehetséges ma 

már az információk szinte azonnali átvitele, ezért a tanult tudás megosztása rutin gyakorlatnak 

számít. A hozzáadott értékek létrehozásához azonban képesnek kell lenni a tapasztalati tudás 

átvételére is. Ez nem valósítható meg például az interneten keresztül, hanem személyes 

találkozók és közös munkák szükségesek hozzá. A klasztereken belül az általános tudás 

átadása, mint az innováció fontos forrása, elengedhetetlen.  

 

Négy lépés határozható meg az innováció és tudásmenedzsmentben, amit a 16. ábra mutat. 

 

 
16. ábra: Az innováció- és tudásmenedzsment lépései 

Forrás: Bieger, Weinert (2006) 

 

A tudás azonosítása a tanult és tapasztalati tudás megszerzését jelenti. A tudás bevezetése 

kommunikáció útján lehetséges, átadható információk létrehozásával. A konkrét problémák 

megoldása, az eszközök alkalmazása létrehozza a hozzáértést. Ebből a szempontból a 

hozzáértés nem vásárolható meg. Ez a tanult tudás és a gyakorlat, valamint a képességek és a 

technológiai felszereltség kombinációja. A kompetencia (hozzáértés) növelése az innováció 

megvalósíthatóságát és jövedelmezőségét eredményezi.  

 

A tudás létrehozása egyszerre társadalmi és egyéni folyamat. A klaszter vállalkozások 

hálózataként fogható fel, amely regionális szinten áll kölcsönhatásban és képes a tudást 

(tanulható és tapasztalati) közvetíteni. Ezen kívül hozzáértést hoz létre, és erősíti a regionális 

versenykapacitást. A klaszter horizontálisan, átlósan és vertikálisan is képes működni. A 

horizontális kapcsolódás ugyanazon iparágon belül tud kialakulni a termelés azonos szintjén 

lévő cégek között. A vertikális kapcsolat a termelés különböző szintjeiben működő vállalatok 

között jön létre. Az átlós kapcsolat pedig az eltérő iparágakban eltérő szinten működő 

vállalkozások között alakul ki.  

 

A turizmusban az innováció sikerével kapcsolatban az alábbi összefoglalás tehető meg 

(Bieger, Weinert, 2006): 

 Az innováció menedzsmentnek nem csak a termék és piac innovációra kell 

összpontosítania, hanem a turisztikai menedzsment folyamatának és az üzleti modell 

innovációjára is.  

 Az innováció folyamatába a vásárlót be kell vonni. 

 A turisztikai termékek minőségének javítása hozzáadott szolgáltatások és vásárlói 

élmények által lehetséges. 

A tudás azonosítása 

A tudás bevezetése és 
elfogadtatása 

A hozzáértés 
létrehozása 

Innováció 
menedzsment 



 110 

 A döntési szakaszban nem szabad túl sok próbálkozást megengedni, mert a 

megbízhatóságot negatívan befolyásolja. 

 Az értékalkotás során a turizmus menedzsmentnek hozzáadott értéket kell létrehoznia. 

 A tanulási folyamatot a klaszteren belül optimalizálni szükséges.  

 

3.6.7 Az innovációra ható tényezők a turizmusban 

 

A turizmusban egyrészt megtalálhatóak a nemzetközi nagyvállalatok, másrészt a kis- és 

közepes méretű vállalkozások (Keller, 2006). Ezért egy kettős gazdasági struktúra és így egy 

kettős innovációs megközelítési folyamat jellemzi a turizmust.  

 

A nemzetközi utazási iparág nem helyhez kötött. Standardizált termékekkel rövid idő alatt 

sikerül a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás a világ bármely pontján. Az 

oligopolisztikus versenyben az iparágon belül az ilyen nagyvállalatok ösztönözve vannak az 

innovációra, hogy új fogyasztókat legyenek képesek vonzani, illetve hogy növelhessék 

hatékonyságukat. Azok a vállalkozások, amelyek nem képesek megelőzni az igényeket és 

aktívan lépést tartani velük, komoly nehézségekkel néznek szembe.  

 

A turisztikai kis- és közepes vállalatok eléggé rugalmasan tudnak alkalmazkodni az állandóan 

változó látogatói igényekhez. Képesek a desztináció egyediségéből és a látogatók magasabb 

fizetési hajlandóságából előnyt kovácsolni. A standardizálás és a racionalizálás lehetősége az 

esetükben a kis méret miatt korlátozott. A megszokott üzleti tevékenységekbe vetett bizalom 

pedig a változásokkal szembeni rugalmatlanságukat eredményezi (Keller, 2006). 

 

A turizmus leginkább attrakciókon nyugszik, melyekre a desztinációkat építik. Ezen 

attrakciók stratégiája a piaci megkülönböztetést, a desztináció értékének, mint márkának a 

megteremtését szolgálja. Az attrakcióktól való függőség behatárolja a termékek innovációs 

lehetőségeit a desztináción belül. A termékek földrajzi jellemzői olyan tényezők, melyek nem 

változtathatóak meg. A desztinációk ezért nem tudják az attrakcióikra épülő termékeiket 

könnyen helyettesíteni, de képesek azokat fejleszteni és újrafogalmazni.  

 

A turizmusban a szolgáltatók szintjeinek száma szinte végtelen. Ezért a valóságos verseny 

csatái a desztinációk szintjén zajlik. Ezen a szinten az állam szerepe nagyon fontossá válik. 

Az állam maga is társ-előállító a turizmusban, mivel nagyon sok attrakciót az állam 

finanszíroz, létrehozásukban, fenntartásukban és működtetésükben is részt vesz, vagy teljes 

egészében maga végzi (Keller, 2006). Ilyenek például a tájkép, vagy az infrastruktúra, melyek 

javítani tudják egy-egy attrakció versenyképességét.  

 

Az együttműködésnek csak akkor van értelme, ha a kitűzött célok nem valósíthatóak meg 

egyedül vagy nem lehetséges a piacon a megoldást elérni. Az együttműködés (kooperáció) 

segít a méret nagyságból eredő hátrányok leküzdésében, költséghatékony megoldásokhoz 

vezet a szervezeti és működési költségek csökkentésében. 

 

Vannak olyan külső tényezők, melyek nem befolyásolhatók, a helyi desztinációk szintjén 

(Ritchie, Crouch, 2003). Ilyen a meglévő attrakció, a földrajzi elhelyezkedés, a 

megközelíthetőség, az utazási költségek, stb. Új szolgáltatás csomagokkal, és innovációs 

folyamatokkal azonban lehetővé válik a belső növekedési potenciálok kiaknázása.  

 

Nem kérdés, hogy a stratégiai menedzsmentben kulcsfontosságú szerepet játszik az innováció, 

amely a versenyképességet megmagyarázza. A cégeknek eltérő versenyelőnyeik vannak, 
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amiért akár a termelésben, a termékek elosztásában, a termékek megkülönböztetésében, stb., 

lehetnek vonzóbbak a fogyasztók számára. Azonban akármilyen előnnyel is rendelkeznek, 

ezek könnyen erodálódhatnak az innovatív viselkedésű versenytársak miatt, főként, ha ez a 

magatartás még hatékonyabb termelést, és így még vonzóbb termékeket eredményez. A 

dinamikus képességek adják a versenyelőnyöket a cégek számára. De honnan jönnek ezek a 

dinamikus képességek? Egyedi szereplőktől vagy közösségi folyamatokból, amely során a 

szereplők közötti kölcsönhatás a tanulás és az új lehetőségek felmerülése.  

 

3.6.8 Innováció a turizmusban 

 

A turisztikai termékek speciális jellemzői miatt a termékek elemzési egysége maga a helyi 

desztináció. Valamennyi desztináció egy komplex rendszerként jellemezhető, melyben 

minden szereplő fontos szerepet játszik. Az elmúlt pár esztendőben az innovációt a turizmus 

szakirodalmában egyre fontosabbnak tartják. A versenyképességgel kapcsolatban végzett 

kutatások megmutatták, hogy az innováció fontos alkotóeleme a versenypozíció 

fenntartásának, mind a cégek, mind régiók és nemzetek szintjén.  

 

1. Az innováció típusai: 

 termék innováció, 

 folyamat innováció, 

 marketing innováció, 

 szervezeti innováció, 

 szervezési innováció. 

 

2. Az innováció lehetséges forrásai: 

 menedzserek, 

 turisták, látogatók, fogyasztók, 

 alkalmazottak, 

 versenytársak,  

 ellátók, 

 kereskedelmi vásárok. 

 

3. Az innováció rendszere 

 

Egy innovációs rendszer nem az egyik szereplő által előzetesen megtervezett terv eredménye, 

hanem valamennyi résztvevő kölcsönhatásának eredménye. Ezért a kapcsolatok az innovációs 

rendszer kulcs elemei, gondoljunk az ipari parkokra vagy a klaszterekre. 

 

Három innovációs rendszer különböztethető meg: 

 nemzeti, 

 regionális, 

 helyi rendszerek. 

 

A nemzeti szint a magán és a közszféra hálózataként jellemezhető, akiknek a kölcsönhatása az 

új technológiák bevezetésére, átalakítására, szétosztására vonatkozik. A kutatási és felfedezési 

tevékenységekbe bevont szervezetek és intézmények tekinthetők a szigorúbban vett nemzeti 

innovációs rendszer részeinek (egyetem, R&D – research and development/kutatás és 

fejlesztés – főosztályok). Egy erős nemzeti innovációs rendszernek szisztematikus kapcsolatai 
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vannak a különböző tudásforrások között (egyetemek, R&D szervezet), közszféra szervezetei 

és cégek között. 

A regionális szintű innovációs rendszer és a klaszterek között hasonlóságot vélnek felfedezni. 

Sokan azt gondolják, hogy a szereplők közötti kapcsolatok ezen a szinten a legerősebbek. A 

helyi szintek nem tudnak ilyen erősek lenni, mivel sem a megfelelő mennyiségű, sem a 

megfelelő változatosságú szereplő nem áll rendelkezésre ezen a szinten (pl. egyetemek).  

 

A helyi szinten a helyi szereplők és a közöttük lévő kölcsönhatás alkotják a hálózatot. Ám 

nem minden helyi rendszer része ennek. Sok ipari park például nem működik együtt 

horizontális cégekkel, és nincs kutatási szervezetük sem a rendszeren belül. Azonban amikor 

a szükséges elemek rendelkezésre állnak valódi innovációs inkubátorrá válnak. Ilyenkor 

valamennyi partner (még a helyi közösségek is) sokkal jobban részt vesznek a 

döntéshozásban és ez megkönnyíti az innovációk alkalmazását is. 

 

Ha a hagyományos turisztikai desztinációt helyi szintnek tekintjük, akkor különböző 

szereplők között a magán szektor, a közszféra szervezetei, a kutatási intézmények mind 

megtalálhatóak. A turisztikai iparág, mint funkcionális rendszer magába foglalja a helyi 

közösségeket is (Ritchie, Crouch, 2003). A helyi lakosok egyre fontosabb szerepet játszanak, 

és meghatározó szereplőivé válnak a turisztikai fejlesztések sikerének. A turizmusban tehát a 

helyi innovációs rendszerben sokoldalú turisztikai vonatkozású szereplők találhatók, 

kiegészítő iparágakkal, külső szereplőkkel. A kölcsönhatások következtében a tudás 

megoszthatóvá válik és így az innováció kapacitása növelhető. Ennek segítségével a helyi 

desztinációk fenntarthatják versenypozícióikat és hozzájárulhatnak a közösségi gazdagsághoz. 
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4. A turisztikai szervezetek létrehozásának gyakorlata 
 

Bevezetés 

 
A 4. fejezet a TDM szervezetek létrehozását a gyakorlat oldaláról kívánja megközelíteni, így 

elsősorban azokat az elméleti- és gyakorlati ismereteket foglalja össze, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy a potenciális TDMSZ tagok/tagszervezetek képesek legyenek a különböző 

szinten működő szervezetek létrehozására. Először áttekintésre kerülnek a külföldi- és hazai 

példák annak reményében, hogy ötletekkel/tapasztalatokkal segítsék a teljes hazai TDMSZ 

hálózat kialakítását. A többféle (és többszintű) módszertani ismeret bemutatása – az esetleges 

ismétlődések ellenére is – módot ad az átgondolt, tervszerű és hatékony működést előrevetítő 

szervezetek létrehozására.  

 
Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek létrehozását mindenképp indokolja az a 

tény, hogy ma Magyarországon hiányzik egy desztinációkra épülő megfelelő finanszírozással 

rendelkező, jó szakmai irányítási struktúra. Fenti tevékenység hatékony megvalósításának 

alapeleme az, hogy a turisztikai piac érintett szereplői kellő információval rendelkezzenek a 

gyakorlatban történő megvalósításhoz, amelynek vezérgondolata lehet a Lengyel Márton által 

megfogalmazott, és a TDM Működési kézikönyvben szereplő alábbi idézet:  
 

 „Maga a turisztikai szakma az élménynek csak egy részét tudja nyújtani (általában a 

közlekedést, a szállást, a vendéglátást és a tájékoztatást), a többi a kereskedők, a postai, 

banki, és más alkalmazottak, a rendőrök, az orvosok, a hatóságok munkájától és 

viselkedésétől függ. Nem véletlen, hogy a turisták azokat a helyeket kedvelik, ahol minden 

rendben van, és barátságos, nyitott a helyi lakosság. Ezért fontos, hogy a sok szereplő 

együttműködjön, közös erkölcsi alapelveket valljon, jó turisztikai szemlélete legyen. A 

turizmust csak együtt lehet sikeresen csinálni, az együttműködés megteremtésében tehát a 

szakmának úttörő szerepet kell vállalnia.” (www.matur.hu/ufiles/dok/430/5/1) 
 

A hazai turisztikai célterületek az ismert nemzetközi turisztikai desztinációkkal állnak 

közvetlen ár-, minőség- információ- és turisztikai marketingversenyben. Vitathatatlan 

tény, hogy a magyar turizmus közép- és hosszú távon a „desztinációk nemzetközi 

versenyében” csak akkor képes tartósan sikeres és eredményes lenni, ha a ma még 

jórészt csak marketing- és információs tevékenységeket ellátó turisztikai szervezetek 

professzionális TDM szervezetek által irányított, stratégiailag menedzselt és vezetett 

versenyegységekké válnak. Fentieket is szem előtt tartva a TDM rendszer 

megvalósítása a magyarországi turizmus versenyképességének növeléséhez és 

fenntartható működési feltételeinek megteremtéséhez elodázhatatlan. Elöljáróban 

indokolt tehát a hazai turisztikai intézményrendszer jelenlegi helyzetének rövid 

áttekintése, oly módon, hogy az egyes jellemzőkhöz mellérendelten jelenjenek meg a 

TDM rendszer kiépítését követően elérhető eredmények is. (6. táblázat)  
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6. táblázat: A jelenlegi hazai turisztikai intézményrendszer jellemzése a TDM 

rendszer kiépítését követően elérhető eredmények tükrében 

 

A jelenlegi hazai turisztikai 

intézményrendszer jellemzői 
A TDM rendszer kiépítése által várható eredmények 

Kompetencia és feladatok valós 

megosztásának a hiánya az egyes 

területi szintek között. 

Összhang megteremtése a helyi, térségi, régiós és országos turisztikai 

feladatok és kompetenciák területén. 

A döntéseknek és a kompetenciáknak az érintettekhez minél közelebb 

történő realizálása (azon a szinten, ahol az adott problémákat, 

feladatokat a legjobban ismerik).  

A turisztikai irányítás elsődleges 

döntési kompetenciái döntően 

önkormányzatilag (helyi-, térségi 

szervezetek), illetve államilag 

meghatározottak (MT. Zrt.). 

A kompetencia szintén a tagoktól származik. A turisztikai irányítás 

elsődleges döntési kompetenciái delegálásra kerülnek a TDM 

szervezethez. 

Kapcsolat a turizmus irányítói és a 

térség szereplői között.  

Jelenlegi gyakorlat:  

A jelenlegi intézményrendszer felülről 

kinevezett vezetőkből áll, nem áll 

érdekeltségi viszonyban a turizmus 

valódi szereplőivel, „csinálóival”.  

TDM szervezet/hálózat esetén: az alulról építkező TDM szervezeti 

hálózat kialakításával alapvetően más érdekeltségi rendszer alakul ki, 

melynek legfontosabb eleme, hogy megjelenik a tulajdonosi szemlélet 

a turizmus irányításában. 

Jórészt csak marketing- és információs 

feladatok ellátása. 

A turisztikai feladatok körének bővítése, kiemelten új feladatok: a 

desztináció fejlesztése, tervezés, kutatás, humánerőforrás-fejlesztés, 

termékfejlesztés, értékesítés-közvetítés, partnerségi hálózat és 

stratégiai menedzsment, monitoring.  

Az ügyfélkapcsolatok középpontjában 

a helyi információszolgáltatás. 

Informatikai alapú, desztinációs szintű turisztikai ügyfélkapcsolat 

(CRM) megvalósítása.  

A turisztikai szervezetek irányításában 

és vezetésében a modern menedzsment 

és a stratégiai szemlélet jórészt 

hiányzik.  

A turisztikai szervezetek irányításában és vezetésében a modern 

menedzsment és a stratégiai szemlélet érvényesítése:  

    a szakmai kompetencia érvényesülése a folyamatok 

irányításában, 

 az elért eredmények alapján elszámoltatható menedzsment 

szervezet, 

 a szakszerűség érvényesítése a döntéshozatali folyamatokban.  

A feladatok finanszírozása jórészt 

csökkenő önkormányzati és állami, 

illetve pályázati forrásokból történik.  

Kiszámíthatóbb pénzügyi működés a bevételi források körének 

bővítése a turizmusból származó bevételekből részesülő vállalkozások 

tagdíj-hozzájárulásával, illetve önállóbevételek generálásával.  

A turisztikai vállalkozók jórészt csak 

adófizetői és szponzorációs szereplők, 

a desztinációs szintű turizmuspolitika 

alakításába közvetlenül nem, vagy 

csak részben kerülnek bevonásra.  

A turisztikai szolgáltatók, szakmai- és civil szervezetek aktív 

részvétele a desztinációs szintű turizmuspolitika alakításában (pl. a 

helyi turisztikai vállalkozásoknak a döntéshozatalban való közvetlen 

részvételének biztosítása). 

Alulról építkezés, s az aktív partnerség Az aktív partnerség feltételeinek megteremtése, a szakmai és 



 116 

hiánya, valamint relatíve gyenge 

szakmai érdekérvényesítő képesség. 

nemzetközi partnerségi kapcsolatok proaktív stratégiai 

menedzsmentje. Erősebb és hatékonyabb érdekérvényesítés.  

A desztinációs szintű megbízható és 

naprakész adatok, és az ezt biztosító 

felmérési-, kutatási- és monitoring 

rendszer hiánya.  

A desztinációs szintű megbízható és naprakész adatok alulról felfelé 

épülése és az ezt biztosító felmérési-kutatási és monitoring rendszer 

kiépítése.  

Forrás: TDM működési kézikönyv 2. p alapján saját összeállítás 

 
 

Ebben a fejezetben rögzítésre kerülnek mindazok az ismeretek, amelyek fontosak ahhoz, hogy 

a potenciális szervezeti tagoknak a kezdeti lépésektől kezdve – ami jelentheti csupán az 

elképzelés szintjén megjelenő gondolatokat – segítséget adjon a különböző szintű TDM 

szervezetek létrehozásához.    

4.1. Turisztikai desztináció menedzsment szervezetek Európában 

 

A sikeres fejlesztés alapeleme a más területeken már eredményesen működő TDM 

szervezetekről kapott információk értékelése. Hazánk földrajzi elhelyezkedése indokolja azt, 

hogy elsősorban az európai térségekre koncentráltan rendelkezzük kellő ismeretanyaggal. Az 

alábbiakban gondolat ébresztőül - az ÖM Turisztikai Szakállamtitkársága által megjelentetett 

segédlet alapján - néhány európai ország TDM szervezeteinek gyakorlata kerül röviden 

bemutatásra.  

 

 Somerset (Nagy-Britannia) 

 

Dél-nyugat Angliában PPP formában működik a Somerset TDM szervezet, amely 9 települési 

önkormányzat összefogásából jött létre. A szervezetnek jogi értelemben nincs formális 

struktúrája, menedzsmentjét hat önkormányzat és hat turisztikai szolgáltatóból (tehát nem 

egyesületből) álló testület alkotja, míg az operatív feladatokat szakterületenként kijelölt 

munkacsoportok végzik, amelyek az alábbiak: 

 Marketing & PR,  

 Belső PR,  

 Minőség & képzés,  

 Fenntarthatóság,  

 Kutatás & információ. 

 

Minden munkacsoportban legalább egy személy képviseli az önkormányzatokat, egy pedig a 

turisztikai vállalkozásokat. A Menedzsment testület negyedévente tesz jelentést a szervezet 

teljesítményéről a pénzügyi támogató partnerek felé. 

 

A szervezet területi szinten működik, de helyi szintű TDM szervezetek nincsenek, ezen a 

szinten az önkormányzatoknál dolgozó turisztikai szakember látja el a saját területének 

turisztikai feladatait. A helyi szint itt kizárólag „Somerset desztináció” részeként kerül piacra, 

mint „turisztikai termék”.  

 

A résztvevő önkormányzatok közül egy látja el a szervezet munkájának koordinációját és 

pénzügyi menedzsmentjét. A „társulás” pénzügyi bevételeit az önkormányzatok, illetve egyéb 

külső források pénzügyi támogatásai jelentik (pl. vidékfejlesztési és Dél-nyugat-angliai 

Regionális Fejlesztési Ügynökség). A Somerset TDM szervezet nyolc másik helyi 

szervezettel együtt a „South West Tourism” regionális TDM szervezet része.  

 

Öland (Svédország) 
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Az Öland Turisztikai TDM szervezet egy Svédországban, térségi szinten működő szervezet, 

amely három nagyváros turizmusát menedzseli. A városok, mint helyi szervezetek működnek, 

saját humán erőforrással, saját honlappal és saját DM rendszereket üzemeltetve. A szervezet 

tulajdonosai 8%-ban Öland önkormányzata, 92%-át pedig a helyi szolgáltatók. 

Az Öland TDM szervezet üzleti alapon, Kft.-ként működik, amely szolgáltatásokat értékesít a 

térség turisztikai szereplőinek. A TDM szervezet bevételét elsősorban az online (főképpen 

szálláshely) értékesítés után befolyt jutalék jelenti. 

 

 

 

 

Mid-Wales (Nagy-Britannia) 

 

Mid-Wales Turisztikai Desztináció menedzsment szervezete 1991 óta működik egy 600 

tagból álló non-profit szervezet formájában, amelynek tagjai helyi önkormányzatok, 

turisztikai szervezetek és szolgáltatók. Olyan szolgáltatók is tagjai a TDM szervezetnek, 

amelyek közvetlenül nem kapcsolódnak a turizmushoz (pl. nyelviskola, könyvtár). A 

szervezet tulajdonosai a tagok, menedzsmentjét egy, az igazgatóból és hat fő alkalmazottból 

álló munkaszervezet alkotja, döntési jogköre pedig az igazgatónak és a szervezet választott 

igazgatói testületének van.  

 

A TDM szervezet bevételeit a tagdíjak, pénzügyi támogatások (regionális fejlesztési 

alapokból), illetve a nyújtott szolgáltatásaik után kapott bevételek biztosítják.  

A szervezet a tagoknak történő jelentés során az alkalmazott TDM rendszer beépített riportjait 

használja, amit elektronikus hírújságként a belső informatikai hálózaton keresztül juttat el a 

tagokhoz. A külső pénzügyi források igénybe vételénél a támogató szervezet monitoring 

előírásait követik. 

 

Neusiedler See (Ausztria) 

 

Az ausztriai Burgenland Tartományi Szövetség egyik TDM szervezete a Fertő-tavi térség 

turisztikai marketingszervezete, melynek tulajdonosai a résztvevő huszonöt település és a 

burgenlandi tartományi szövetség. A szervezet finanszírozásának törvényi kereteit a 

burgenlandi turizmus törvény adja, ez alapján: 

 a helyi adók 50%-a, 

 a kempinghelyek után szedett helyi illetékek 50%-a,  

 az üdülők után szedett helyi illetékek 75%-a,  

 és a helyi idegenforgalmi adó 35%-a illeti meg a régiós szervezetet. 

(Ez a forrás kb. 800.000 Euró, melyből a szervezet éves szinten gazdálkodik.) 

 

Dél-Tirol (Olaszország) 

 

Olaszországban a dél-tiroli TDM szervezet egyesületi formában működik. Az egyesületnek 

208 tagja van, akik/amelyek kivétel nélkül kereskedelmi szálláshely szolgáltatók. A TDM 

szervezet vezetője az igazgató, neki, és a négyévente választott igazgatói tanácsnak van 

döntéshozatali jogköre, az egyesületi tagok pedig azonos szavazattal rendelkeznek. A TDM 

szervezet tevékenységét az éves tagdíjakból és a foglalt-, illetve fizetett vendégéjszakák után 

szálláshely kategóriánként meghatározott befizetendő díjból finanszírozzák. (Segédlet a TDM 

szervezetek jogi formájának és szervezeti modelljének megválasztásához, 15-17. pp.) 
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Neusiedler See Tourismus GmbH  (Ausztria) 

 

A Fertő-tó turizmusát immár 11 éve szervezi az Neusiedler See Tourismus GmbH (NTG). A 

térségi szervezetet a 25 régióbeli település és a tartományi TDM szövetség alapította, mely 

azóta sikerrel menedzseli a térséget a turisztikai piacon, építi a Fertő-tó márkát és ma már 

övék Közép-Európa legnagyobb és legmodernebb turisztikai vendégkártya rendszere is.  

 

A sikeres működés alapfeltétele volt, hogy világosan definiálták önmagunkat, termékeiket, 

hiszen csak erre épülhetett rá a további marketing munka. Ugyanígy a folyamatos 

termékfejlesztést is elengedhetetlennek tartják a desztinációk hatékony megjelenítésének 

szempontjából. Ennek egyik kiváló példája a Fertő-tó kártya vagy pl. tervezett termálfürdő-

komplexum is, amellyel a szezon meghosszabbítását célozzák.  

 

A Fertő-tó kártya a régió egyik legfontosabb eszköze a pozitív imázs kialakításában és a 

Fertő-tó márka építésében. Az all inkluzív kártya, melyet minden legalább egy éjszakát a 

régióban töltő vendég ingyenesen megkap, a régió kínálatának főbb attrakcióit ingyenesen 

teszi hozzáférhetővé, ezáltal tervezhetőbbé teszi a nyaralást és vonzerőt biztosít a térségnek. 

A kártya segít a törzsvendégek számának növelésében (ebben a nemrégiben bevezetett 

bónuszprogramnak is nagy szerepe van. Lényege, hogy 20 éjszaka után +1 éjszakát ingyen 

kap a vendég), és nem csak a vendégeknek, de a szolgáltatóknak is jelentős értéktöbbletet 

jelent. A kártya egyben egy ökoprojekt része is, mellyel a régió az autómentes nyaralás 

felkínálásával ökorégióként is pozícionálja magát. A kártyával ugyanis nem csak ingyen 

látogathatók a csatlakozott térségbeli múzeumok, fürdők, egyéb attrakciók, de ingyenesen 

vehetők igénybe a térség tömegközlekedési eszközei valamint kedvezményes transzfer 

kérhető két bécsi pályaudvar vagy a schwechati reptér és a vendég által választott 

szálláshelyek között.  

 

A népszerű vendégkártya technikai hátterének biztosításában, illetve a TDM szervezet napi 

munkájának és marketing tevékenységének informatikai támogatásában hosszú évek óta az 

NTG partnere a feratel media technologies AG. A cég desztinációs menedzsment szoftvere 

(Deskline) egy egységes adatbázist teremtett a régióban, amelyben annak teljes kínálata, 

összes fontos turisztikai információja megtalálható (érdemes megtekinteni az NTG 

weboldalát a http://www.neusiedlersee.com/). A rendszert rendkívül sokrétűen tudják 

használni a régió a marketingtevékenységében is (látogatók szegmentálása, dm levél 

kampányok, vendégadatbázis, stb.) valamint összekapcsolható valamennyi értékesítési 

csatornával. A szoftveren kívül a feratel számos egyéb megoldását is sikerrel alkalmazza a 

Fertő-tó (panorámakamera, információs terminálok), melyek szintén egy rendszert alkotva 

csatlakoznak a közös adatbázisra.  

 

A szolgáltatók számára ez nagy vonzerőt jelent, hogy csatlakozzanak a rendszerhez, hiszen 

adataik egy adatbázisba való feltöltésével egyszerre számos értékesítési csatornán keresztül 

eljutnak a potenciális vendégekhez (honlap, mobil, internet, panorámakamera, stb.) 

(www.matur.hu/ufiles/dok/459/4/1/) 

 

 

 

 

 

 

http://www.neusiedlersee.com/
http://www.matur.hu/ufiles/dok/459/4/1/
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4.2. A desztináció menedzsment szervezetek (jogi) formái 

 

Az ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság megbízásából elkészült, ,,Segédlet a TDM szervezetek 

jogi formájának és szervezeti modelljének megválasztásához” c. anyag tartalmazza 

mindazokat az információkat is, amelyek röviden, pontosan a lényeget kiemelve tájékoztatnak 

a lehetséges jogi formák alkalmazásáról.  

 

Mivel ezek a formák eltérő előnyöket és hátrányokat képviselnek (különösen 

pénzügyi- és jogi szempontból), ezért szükséges a lehetséges szervezeti formák 

azonosítása és ezzel párhuzamosan a napi működést (pl. döntéshozatalt, 

utalványozást) befolyásoló legfontosabb előnyök és hátrányok bemutatása is. 

A TDM tevékenységek ellátásához szükséges szervezeti formák: az egyesület, a 

non-profit kft. és a szövetkezet.  Az optimális szervezeti forma megválasztása 

azonban nem egyszerű kérdés, hiszen minden alapítónak figyelembe kell vennie: 

 a TDM szervezetek összetett tevékenységi körét,  

 a non- és a for-profit tevékenységek keveredését, 

 az együttműködő szervezetek esetleges nagy számát és annak 

valószínűsíthető gyakori változását, 

 az együttműködő szervezetek számára nyújtott szolgáltatások és az azokhoz 

közvetlenül vagy közvetve kapcsolható díjazások viszonyát. 

 

Fentiek alapján rögzíthetők a TDM szervezetek létrehozását meghatározó módon befolyásoló 

tényezők is, melyek a következők: 

 az alapító tagok létszáma, tagok személyében történő változás gyakorisága, 

 a tagok vagyoni hozzájárulása mértékének különbözősége, 

 a tagok által nyújtott források mértéke, 

 a szervezet hatékony működése, 

 a szervezet által végzett tevékenység jellege, közhasznúsága, 

 a szervezet tagjai jogainak esetleges különbözősége. 

 

A szervezeti működés racionalitásának és a hosszú távú fenntarthatóság elveinek biztosítása 

mellett kulcsfontosságú az a tény, hogy a TDM szervezetek mind non-profit, mind pedig 
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profitorientált tevékenységet végezhetnek, illetve valamilyen formában (akár több formában 

is) tagjaik/partnereik is hozzájárulnak a működés költségeihez. Az alábbi táblázatok külön-

külön vizsgálják a TDM szervezetek létrehozásának és működésének jellemző kérdéseit mind 

jogi, mind pedig pénzügyi/számviteli szempontból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Elemzés jogi és szervezeti szempontból 

4.2.1.1.  Egyesület, szövetkezet 

 

. Az egyesületi formához kapcsolódó legfontosabb információkat tartalmazza a 7. táblázat. 

7. táblázat: Az egyesületi forma létrehozásának/megszűntetésének és működésének 

főbb jellemzői 

Egyesület 

Jogi szempontból előnyös/semleges tényezők Jogi szempontból hátrányos tényezők 

Alapítás és megszűnés 

 Létrehozhatja magánszemély, jogi személy, 

valamint ezek jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetei. 

 Az egyesület jogi személy. 

 Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön 

létre. A nyilvántartásba vételre a társadalmi 

szervezet székhelye szerinti megyei bíróságok, 

illetve a Fővárosi Bíróság az illetékes. A bíróság 

nem peres eljárásban, a kérelem beérkezésétől 

számított 60 napon belül dönt a nyilvántartásba 

vételről vagy az elutasításról. Az egyesület 

tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló 

határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti 

meg.  

 Az egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, 

valamint a tagok nyilvántartása nem nyilvános.  

 Az egyesület felügyeleti szerve az ügyészség. 

 Az egyesület feloszlással, más társadalmi 

szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, és 

megszűnésének megállapításával szűnik meg. A 

megszűnt egyesület vagyonáról a – a hitelezők 

kielégítése után – az alapszabály előírása, vagy a 

legfőbb szervnek a döntése alapján kell 

rendelkezni, mely feladatot a felszámoló végzi 

 Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység 

végzése céljából nem alapítható. Kizárólag a 

célja megvalósítása gazdasági feltételeinek 

biztosítása érdekében folytathat vállalkozási 

tevékenységet. 

 Az alapításhoz legalább 10 alapító tag szükséges. 

A tagság nyilvántartása szükséges. A tagok 

között egyenlőség áll fenn, nem megengedett az 

eltérő, vagy többletjogot biztosító szavazati jog. 

 Amennyiben az egyesület tagjainak száma 

tartósan 10 alá esik, bíróság az ügyész keresete 

alapján feloszlathatja az egyesületet.  

 Amennyiben egy TDM egyesület tevékenységét 

hatékonyan, az alapítást követően megkezdené, 

úgy arra csak a határozat jogerőre emelkedése 

napján nyílik lehetősége. A felgyorsult gazdasági 

életben 60+, valamint a közléstől számított 15 

nap hosszú idő. 
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el. Amennyiben feloszlatással vagy megszűnés 

megállapításával szűnik meg, és a vagyon 

sorsáról nem rendelkeztek, úgy a vagyon – a 

hitelezők kielégítése után – állami tulajdonba 

kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. 

Ebben az esetben a vagyonfelhasználás módja 

nyilvánosságra kerül. Mivel az egyesület nem 

gazdálkodó szervezet, így csőd- és felszámolási 

eljárás ellene nem folytatható le. 

 A bíróság jogosult feloszlatni az egyesületet az 

ügyész keresete alapján, ha az legalább egy éve 

nem működik. A TDM szervezet esetében 

gondoskodni kell a folyamatos működésről.  

Működés 

 Az egyesület vagyona a tagok által befizetett 

díjakból, jogi személyek és magánszemélyek 

felajánlásából, hozzájárulásából tevődik össze. A 

tagdíjfizetés módját az alapszabály rögzíti. Az 

éves költségvetést, tagdíjat az egyesület legfőbb 

szerve állapítja meg. A gazdasági 

tevékenységből származó bevétel – amely az 

egyesület célja elérése érdekében történt – 

szintén növeli az egyesület vagyonát.  

 Az egyesületek jogosultak szövetségeket 

létrehozni. 

 Legfőbb szerve a tagok összessége, vagy az 

alapszabályban rögzítettek szerint, a tagok által 

közvetlenül vagy közvetett úton választott 

testület. Melyet szükség szerint, de legalább 

ötévente kell összehívni. Össze kell hívni akkor 

is, ha az a bíróság rendeli el, vagy a tagok 

egyharmada, vagy az alapszabályban rögzített 

hányad kívánja. 

 A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik  

o az alapszabály elfogadása, módosítása 

o évi költségvetés meghatározás 

o ügyintéző szerv évi beszámolójának 

elfogadása 

o más társadalmi szervezettel való 

egyesülésnek, feloszlásnak a kimondása 

o amit az alapszabály a hatáskörébe utal. 

A költségvetés és az évi beszámoló elfogadását 

az alapszabály más szerve hatáskörébe utalhatja. 

Ezzel hatékonyabbá tehető a működés abban az 

esetben, ha tagok létszámára tekintettel 

nehézségbe ütközne a legfőbb szerv összehívása, 

vagy akkor, ha a tagok nem egyforma mértékben 

járulnak hozzá a szervezet működéséhez. 

 Felelősség: az egyesület tartozásaiért a saját 

vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén 

túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal 

nem felelnek. 

 A tagok között egyenlőség áll fenn, nem 

megengedett az eltérő, vagy többletjogot 

biztosító szavazati jog. A tagok között nem lehet 

különbség az eltérő vagyoni hozzájárulás miatt. 

A szervezet demokratikus önkormányzati elven 

működik, azaz a tagjai azonos jogosítvánnyal 

rendelkeznek.  

 Amennyiben az egyesület tagjainak száma 

tartósan 10 alá esik, bíróság az ügyész keresete 

alapján feloszlathatja az egyesületet. 

Amennyiben a TDM szervezetnél a tagok 

összetétele időszakonként változik, úgy 

tekintettel kell lenni a minimum követelményre. 

 Azon tag, aki nem tesz eleget tagdíjfizetési 

kötelezettségének automatikusan nem zárható ki 

az egyesületből. 

 

Forrás: Segédlet a TDM szervezetek jogi formájának és szervezeti modelljének megválasztásához, 2 -4. pp. 
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A szövetkezeti formához kapcsolódóan ugyanezen információk kerültek röviden 

összefoglalásra a 8. táblázatban. 

8. táblázat: A szövetkezeti forma létrehozásának/megszüntetésének és működésének 

főbb jellemzői 

Szövetkezet 

Jogi szempontból előnyös/semleges tényezők Jogi szempontból hátrányos tényezők 

Alapítás és megszűnés 

A szövetkezetek célja a közösség érdekeinek 

figyelembe vétele mellett a saját gazdasági előny 

elérése. A szövetkezetekre a 2006. évi X. tv. 

rendelkezései vonatkoznak, amely alapján a 

szövetkezeti forma modernizáláson ment keresztül. A 

szövetkezet egy önszerveződő, demokratikusan 

irányított szervezet, amely szolidáris tagjai iránt. A 

szövetkezeti forma ötvözi a gazdálkodási funkciót a 

közösségi, kulturális funkcióval. Célja a gazdasági 

eredmény elérésén túl a tagjai gazdasági, szociális, 

kulturális igényeinek érvényesítése, azaz a tagok 

jólétének biztosítása. A gyakorlat azt mutatja, hogy 

szövetkezeti forma létrehozása elsősorban az 

agrárszektorban, kistelepüléseken és kisvállalkozások 

körében figyelhető meg. Az Európai Unióban az 

agrárszektor területén igen elterjedt, ahol a tagok a 

szövetkezet létrehozásával segítik elő egyéni 

gazdaságuk működését (termelés, értékesítés).  

A szövetkezetet legalább hét alapító tag alapíthatja 

részjegy jegyzésével. A tagok belföldi, külföldi 

természetes személyek, jogi személyek és jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaságok lehetnek. A 

jogi személyek és a jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaság tagok együttesen nem haladhatják 

meg a taglétszám felét.  

Tagsági jogviszony a szövetkezet alapításakor, illetve 

írásbeli kérelem alapján tagfelvétellel keletkezik. A 

szövetkezeti tagság kétféle lehet: tag, illetve 

befektetői tag. A tag vagyoni és személyes 

közreműködéssel tartozik a szövetkezet felé. A 

befektetői tag személyes közreműködést nem vállal. 

A szövetkezeti tag vagyoni hozzájárulását, illetve 

kötelezettségvállalását a részjegy jeleníti meg. A 

szövetkezet alapszabálya határozza meg a vagyoni 

hozzájárulás legkisebb mértékét, amelynek teljesítése 

minden tag számára kötelező. 

A szövetkezetet a cégbíróság tartja nyilván.  

A szövetkezet felelőssége: tartozásaiért saját 

vagyonával felel. 

A szövetkezet gazdasági tevékenysége keretében 

folytathat minden olyan tevékenységet, amelyet a 

szövetkezet számára a törvény nem tilt. 

Főtevékenység tekintetében az alábbi szövetkezeti 

típusok léteznek: 

- tagjai számára beszerzéssel, tagjai termékeinek 

feldolgozásával, értékesítésével foglalkozó 

szövetkezet; 

- tagjai termelését elősegítő szövetkezet; 

- közös termelést megvalósító szövetkezet; 

- tagjai fogyasztását elősegítő szövetkezet; 

- tagjainak munkafeltételeket teremtő, illetőleg 

szociális helyzetüket más módon javító, valamint 

iskolaszövetkezetként működő szociális szövetkezet; 

- tagjai számára külön törvény szerint közhasznú 

tevékenységnek minősülő feladatokat ellátó, külön 

törvény szerint közhasznú szervezeti jogállással 

rendelkező szociális szövetkezet; 

- a külön törvények hatálya alá tartozó szövetkezet 

(biztosító, pénzügyi intézmény). 

A TDM szervezetek vonatkozásában az elsődleges 

cél a turizmus desztináció szintű fejlesztése. Mivel a 

tagok az iparág különböző területén 

tevékenyked(het)nek, sőt, az sem kizárt, hogy 

közvetlenül nem is foglalkoznak turizmussal (pl. 

múzeum), ezért nehéz egy kategóriába tömöríteni a 

szövetkezet célját. 

A TDM szervezetnek az elsődleges célja a 

desztináció teljes turisztikai rendszerének a 

fejlesztése, nem pedig az egyes tagoknál lecsapódó 

nyereség növelése. 

A jogi személyek és a jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaság tagok együttesen nem haladhatják 

meg a taglétszám felét. A szövetkezetekről szóló 

törvény ezen rendelkezése a DMSz-ek 

vonatkozásában korlátot jelenthet abban az esetben, 

ha az alapítók, illetve a tagok döntően jogi személyek 

(pl. szállodák), vagy jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaságok lennének.  

A szövetkezeti tag a szövetkezet tartozásaiért a 

részjegyével felel.  

A szövetkezet kártérítési felelőssége: a tagjának 

jogellenesen okozott kárért a polgári jog általános 

szabályai szerint felel. 

A tag felelőssége a szövetkezetnek okozott kárért a 

polgári jog általános szabályai szerint áll fenn, 

kivéve, ha a tag a szövetkezettel fennálló 

munkaviszonya keretében okoz kárt, akkor a Munka 

törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. 

Az alapszabály rögzíti a szövetkezet és a tag 

gazdasági együttműködését. A tag és a szövetkezet 

együttműködése lehet, pl. beszerzés, feldolgozás, 

közös gazdálkodás,. A nem befektető tagok 

személyes közreműködésre kötelezettek. A TDM 

szervezeteknél az egyes tagok a profiljuknak 

megfelelő tevékenységgel működhetnek együtt a 

szövetkezettel. Kérdés, hogy szövetkezeti forma 

választásakor a tagok között megkülönböztetés lesz-

e, vagyis, lesznek-e személyes közreműködést nem 

ellátó befektetői tagok. A befektetői tagok száma 

nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%-át, a 
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befektetői részjegyek névértéke nem haladhatja meg 

a részjegytőke 30%-át. A TDM szervezet 

létrehozásakor figyelembe kell venni azt is, hogy a 

tagok, illetve a részjegytőke mekkora arányát 

képviselné a befektetői tagok létszáma. 

Működés 

A szövetkezet tagjai az alakuló közgyűlésen 

alapszabályt alkotnak, amit minden tag aláír. A 

későbbi esetleges módosítás nem igényel aláírást 

minden tagtól, azt jegyzőkönyvbe lehet foglalni. 

A szövetkezeti tagsági nyilvántartásba bárki 

betekinthet, aki érdekeltségét igazolja. 

A szövetkezet tevékenységét megkezdheti, miután a 

bejegyzés iránti kérelmet benyújtották a 

cégbírósághoz. A szövetkezet a cégnyilvántartásba 

történő bejegyzéssel jön létre. Törvényességi 

felügyeletet a szövetkezet felett a cégbíróság látja el. 

A szövetkezet legfőbb önkormányzati szerve a 

közgyűlés, ami a tagok összességéből áll. A tagok 

egyenlő mértékű szavazattal bírnak. Egy TDM 

szervezet vonatkozásában, ahol a tagok eltérő 

mértékű vagyoni hozzájárulást teljesítenek, ott a 

szavazati jog mértékének megállapítása más arányú is 

lehet.  

A szövetkezeti tag a vagyoni hozzájárulásnak és a 

személyes közreműködésnek megfelelően részesedik 

a gazdálkodás eredményéből. A TDM 

szervezeteknek nem célja a szövetkezet 

eredményének felosztása a tagok között, az 

eredményt a működése hatékonyságának javítása 

érdekében kívánja felhasználni. 

A szövetkezet az adózás utáni eredményt a közgyűlés 

határozata alapján osztja fel a tagok között a 

szövetkezettel való gazdasági együttműködésük 

arányában, teszi elkülönült pénzügyi alapba, illetve 

fordítja egyéb célra.  

Mivel a szövetkezeti forma a szolidaritás elvén 

alapszik, így az alapszabály rögzíti, a természetes 

személy tagok, és esetleges hozzátartozók számára 

szóló juttatást, támogatási formát. Ez a TDM 

szervezetnél nem cél és nem szempont. 

Részközgyűlés intézménye akkor lehetséges, ha a 

szövetkezeti tagok létszáma meghaladja az ötszáz főt, 

vagy a tagok lakóhelye, vagy más az alapszabályban 

meghatározott ok azt indokolja, ez a TDM 

szervezetnél nem valószínű. 

A szövetkezet vezető tisztségviselői: az igazgatóság 

elnöke és tagjai, és az ügyvezető elnök. Felelősségük 

a kötelességeik vétkes megszegésével a 

szövetkezetnek okozott kárért a polgári jog általános 

szabályai szerint egyetemleges, akkor is, ha a 

szövetkezettel munkaviszonyban állnak. Az 

igazgatóság legalább háromtagú. Ötven főnél 

kevesebb taglétszámú szövetkezet esetén ügyvezető 

elnöki tisztség is alapítható, az igazgatóság helyett, ha 

azt az alapszabály megengedi. 

Legalább háromtagú felügyelő bizottság felállítása 

szükséges a szövetkezetnél. Húsz főnél kisebb 

taglétszám esetén megengedett, hogy a felügyelő 

bizottság feladatát az egyik szövetkezeti tag lássa el a 

felügyelő bizottság feladatait. A szövetkezet 

képviseletét az igazgatóság elnöke/ügyvezető elnök, 

igazgatóság tagjai látják el. A cégjegyzési jog önálló. 

Felhatalmazott munkavállalók esetén, két képviseleti 

joggal rendelkező személy együttes aláírása 

szükséges. 

A szövetkezett vagyona a saját tőke, amely magába 

foglalja a részjegytőkét (jegyzett tőke). A 

részjegytőke a tagok vagyoni hozzájárulásának és a 

kötelezettségvállalásainak az összessége. A 

közgyűlés a részjegytőkén felüli vagyon egy részét a 

közösségi alapba helyezheti, amit lekötött tartalékban 

kell nyilvántartani. A közösségi alap felhasználása az 

alapszabályban rögzítettek szerint történik. A 

közösségi alap fel nem osztható szövetkezeti 

vagyonnak minősül. 

 

Amennyiben a szövetkezet jogutód nélkül 

megszűnik, vagy gazdasági társasággá alakul át úgy a 

közösségi alap más szövetkezet vagy szövetkezeti 

szövetség részére való átadásról kell gondoskodni, 

amit az alapszabályban kell rögzíteni. 
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Forrás: Segédlet a TDM szervezetek jogi formájának és szervezeti modelljének megválasztásához, 4 -6. pp. 

 

4.2.1.2. Gazdasági társaság (Kft., Zrt.) 

 

A TDM szervezet egyik leghatékonyabban működő formájának a Kft., illetve a Zrt. tűnik, 

feltételezve, hogy egy teljes értékű és a hosszú távú fennmaradást és működést szem előtt 

tartó szervezetről beszélünk.  

A Kft., vagy akár a Zrt. alapszabálya a tagok/egyes tagok részére többletjogokat adó 

üzletrészeket, részvényeket biztosíthat, ami az egyesületi- és a szövetkezeti formára jellemző 

demokratikus, minden tag egyenlő elméletével szemben hatékonyabbá, motiváltabbá teheti a 

TDM szervezet működését. 

 

 

 

 

      - Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) 

 

Amennyiben a TDM szervezetben tagként önkormányzat is részt vesz (és ez minden 

szempontból elvárás), úgy azt az Önkormányzatról szóló törvény rendelkezéseinek 

megfelelően lehet megvalósítani (az önkormányzat jogosult céljai elérése érdekében önállóan 

gazdálkodni). A hivatkozott jogszabály lehetővé teszi az önkormányzatnak az olyan 

vállalkozási tevékenységet, ahol a felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulása 

mértékét és a kötelező feladatai ellátását nem veszélyezteti (az önkormányzati vagyon feletti 

tulajdonosi jogokat a képviselőtestület gyakorolja). Abban az esetben, ha a szervezetben az 

önkormányzati részesedés a többségi befolyást eléri, úgy az Államháztartásról szóló törvény 

rendelkezései alapján felügyelőbizottság létrehozása, könyvvizsgáló választása kötelező. 

Amennyiben a létrehozandó társaság jegyzett tőkéje a 200 millió forintot meghaladná, úgy a 

felügyelőbizottság elnökének személyére az ÁSZ tesz javaslatot.  

Egy önkormányzat bevételei tipikusan: a saját bevétel, átengedett központi adó, más 

gazdálkodó szervektől átvett bevétel, a központi költségvetési normatív hozzájárulás, 

valamint egyéb támogatás. A TDM szervezetben való önkormányzati részvétel az 

önkormányzati törzsvagyon feletti vagyon terhére valósítható meg. A TDM szervezetben való 

részvételt az önkormányzat saját bevételéből, egyéb támogatásból, jogszabályok alapján 

meghatározott mértékű adókból tudja finanszírozni.  

Amennyiben az alapítók a jövőbeni működést gazdasági társasági formában, jelen esetben 

Kft. formájában kívánják megvalósítani, akkor a 9. táblázat nyújt segítséget az alapítás, 

valamint a működtetés vonatkozásában. 

9. táblázat: Gazdasági társasági (Kft.) forma létrehozásának/megszüntetésének és 

működésének főbb jellemzői 

Gazdasági társaság (Kft) 

Jogi szempontból előnyös/semleges tényezők Jogi szempontból hátrányos tényezők 

Alapítás és megszűnés 

A Kft. formában működő társaság előre 

megtatározott összegű törzsbetétekből álló 

törzstőkével alakul, ahol a tagok kötelezettsége a 

társasággal szemben a törzsbetétek szolgáltatására és 

a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb 

vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A 

társaság kötelezettségeiért – a Gt-ben rögzített 

eseteken kívül – a tag nem felel. A tagokat tilos 

nyilvános felhívás alapján gyűjteni. A tagságot és a 

A tagokat tilos nyilvános felhívás alapján gyűjteni. 

A tag korlátlanul és egyetemlegesen felel a 

társasággal szemben a kárért, ha tagok olyan 

határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy elvárható 

gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a társaság 

érdekét jelentősen sérti.  

A jogutód nélküli megszűnés esetén a tag nem 

hivatkozhat korlátolt felelősségére, ha az azzal 

visszaélt, ez esetben a felelőssége korlátlan és 
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tagok törzsbetéteinek, szavazati jogának mértékét a 

társasági szerződés tartalmazza. Ha a tag a társasági 

szerződésben vállalt kötelezettségét az ott rögzített 

határidőig nem teljesíti, majd felhívás ellenére sem 

teljesíti, akkor az a tagsági jogviszony megszűnését 

eredményezi. Ezen esetben a tag a társaságnak 

okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint 

tartozik felelősséggel.  

A Kft-t a cégbíróság tartja nyilván. 

A törzstőke nem lehet kevesebb 500.000,- Ft 

összegnél. A törzstőke pénzbeli és/vagy nem pénzbeli 

hozzájárulásokból tevődik össze. A tagok 

mellékszolgáltatás nyújtását is vállalhatják, amiért 

ellenszolgáltatás is járhat. A társasági szerződés a 

veszteségek pótlásához szükséges pótbefizetést is 

megállapíthat. 

A tagokat megillető jogokat és a társaság vagyonából 

őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. 

Alapesetben az üzletrész mértéke a tagok 

törzsbetétéhez igazodik, a társasági szerződés ettől 

eltérően rendelkezhet. Továbbá a társasági szerződés 

az egyes üzletrészeket a többiekétől eltérő jogokkal 

ruházhatja fel. A TDM szervezetek Kft. formában 

való létrehozásakor mód nyílik arra, hogy az egyes 

tagokat eltérő jogosítvánnyal ruházzák fel. Az 

üzletrész felosztását is kizárhatják a tagok a társasági 

szerződésben.  

egyetemleges a társaság ki nem egyenlített 

kötelezettségeiért. 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a 

hitelezők kielégítése után a pótbefizetések 

visszafizetését kell teljesíteni. A megmaradó vagyon 

a tagokat a társasági szerződés eltérő rendelkezése  

hiányában a törzsbetétek arányában illeti meg.  

 

Működés 

Az üzletrészek alapesetben szabadon átruházhatóak, a 

tagok egymásnak elővásárlási jogot biztosíthatnak. 

Ugyanakkor az üzletrész harmadik személy részére 

történő átruházásának korlátozása, feltételhez kötése 

is megengedett. Korlátozható és kizárható a társasági 

szerződésben az adásvétel jogcímén kívül történő 

átruházás. Továbbá korlátozható az, hogy a tag 

jogutódlással történő megszűnése esetén az üzletrész 

a jogutódra szálljon át.  

A Kft. legfőbb szerve a taggyűlés, amit legalább 

évente egyszer összehívnak. Akkor határozatképes, 

ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható 

szavazatok többsége képviselve van. A társasági 

szerződés ettől eltérő arányt is előírhat. Hatáskörébe 

tartozik, pl.: beszámoló jóváhagyása; tag kizárása; 

felügyelőbizottság, könyvvizsgáló megválasztása; 

elővásárlási jog gyakorlása; jogutód nélküli 

megszűnés, átalakulás elhatározása; társasági 

szerződés módosítása; stb. 

A társaság ügyvezetését egy/több ügyvezető látja el, 

társasági jogviszony vagy munkaviszony alapján. A 

társaság cégjegyzéket érintő adatváltozását, 

módosítását, valamint a jogszabályokban 

meghatározott közléseket az ügyvezetőnek kell 

bejelenteni a cégbírósághoz. Az ügyvezetők 

korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal 

szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett 

adat, tény, vagy jog valótlanságából, a bejelentés 

késedelméből, elmulasztásából származik.  

 

A tagokat az adózott eredményből arányos osztalék 

illeti meg. A társasági szerződés az eredmény 

felosztásának arányát másként is megállapíthatja. 

A társaság felelős azért a kárért, amelyet a vezető 

tisztségviselője a jogkörében eljárva harmadik 

személyeknek okozott. 

 

Az ügyvezetők a polgári jog általános szabályai 

szerint felelnek a társasággal szemben a 
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jogszabályok, a társasági szerződés, a legfőbb szerv 

határozatai, valamint az ügyvezetési kötelezettség 

felróható megszegésével okozott károkért. Ha a 

társaság fizetésképtelensége bekövetkezik, és az 

ügyvezetők a feladatukat nem a hitelezők érdekeinek 

figyelembevételével járnak el, akkor felróható 

kötelezettségszegés esetén külön jogszabály alapján 

előírható a vezető tisztségviselők helytállási 

kötelezettsége a hitelezőkkel szemben. 

Az ügyvezető gyakorolja a társaság munkavállalói 

felett a munkáltatói jogokat. Képviselik a társaságot 

hatóságok, bíróságok előtt. 

Forrás: Segédlet a TDM szervezetek jogi formájának és szervezeti modelljének megválasztásához, 7 -9. pp. 

 

 

 

 

- Zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.) 

 

A Zrt. létrehozásához/megszüntetéséhez, illetve működéséhez szükséges legfontosabb 

tudnivalókat tartalmazza az 10. táblázat. 

 

10. táblázat: Gazdasági társasági forma (Zrt.) létrehozásának/megszüntetésének és 

működésének főbb jellemzői 
Gazdasági társaság (Zrt.) 

Jogi szempontból előnyös/semleges tényezők Jogi szempontból hátrányos tényezők 

Alapítás és megszűnés 

Az alaptőke meghatározott névértékű és számú 

részvényekből áll. Az összes részvény névértékének 

összege a részvénytársaság alaptőkéje. A részvényest 

a részvény által megtestesített tagsági és vagyoni 

jogok illetik meg. Azonos részvénysorozatba tartozó 

részvények részvényesei között nem lehet 

különbségtétel. A részvény tagsági jogot 

megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező 

forgalomképes értékpapír. A részvény szabadon 

átruházható. A részvény lehet nyomdai úton 

előállított vagy dematerializált. Azonos névértékű 

részvények azonos szavazati jogot biztosítanak. 

Különböző fajtájú részvények bocsáthatóak ki (pl. 

törzsrészvény, elsőbbségi, kamatozó, visszaváltható, 

dolgozói) – a TDM szervezetnél elsősorban 

törzsrészvény és elsőbbségi részvényfajta 

megállapítása kerülhet szóba. Zrt. esetében a 

törzsrészvények száma meg kell, hogy haladja az 

alaptőke felét. Elsőbbségi részvény biztosíthat pl. 

osztalékelsőbbséget, szavazati joggal összefüggő 

elsőbbséget, elővásárlási jogot.  

A Zrt-t a cégbíróság tartja nyilván. 

A részvénytársaság alaptőkéje minimum 5.000.000,- 

Ft. Alapítható pénzbeli hozzájárulással és/vagy nem 

pénzbeli hozzájárulással. 

A részvényes kötelezettsége a részvények névértéke, 

kibocsátási értékének szolgáltatása.  

A részvénytársaság legfőbb szerve a részvényesek 

összességéből álló közgyűlés. A közgyűlést szükség 

szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. A 

közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra 

A részvények átruházását az alapszabály 

korlátozhatja annyiban, hogy azt a részvénytársaság 

beleegyezéséhez kötheti, ami csak fontos okból 

tagadható meg. Törvény (pl. Tpt.) korlátozhatja a 

meghatározott személyek által átruházás útján 

megszerezhető részvényfajtákat, 

részvényosztályokat. 

A jogutód nélküli megszűnés esetén a részvényes 

nem hivatkozhat korlátolt felelősségére, ha az azzal 

visszaélt, ez esetben a felelőssége korlátlan és 

egyetemleges a társaság ki nem egyenlített 

kötelezettségeiért. 
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jogosító részvények által megtestesített szavazatok 

több mint felét képviselő részvényes jelen van. 

A Zrt. ügyvezető szerve az igazgatóság, mely 

legalább 3, legfeljebb 11 természetes személy tagból 

áll, ami jogait testületként gyakorolja. Az alapszabály 

rendelkezései szerint az igazgatóság helyett egy 

vezérigazgató jár el. Az igazgatóság felelősségére a 

Kft-hez hasonló ügyvezetői felelősség értendő. 

A részvénytársaság megszűnik a közgyűlés 3/4-es 

szótöbbséggel hozott határozata alapján. A jogutód 

nélküli megszűnés esetén a tartozások kiegyenlítése 

után fennmaradó vagyon a részvényesek között a 

részvényeik névértékének arányában oszlik meg. 

 

Működés 

A részvényest a közgyűlés által felosztani rendelt 

eredményből, részvényei után járó osztalék illeti meg. 

A részvényes jogait a részvénykönyvbe való 

bejegyzést követően jogosult gyakorolni. Jogosult a 

közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, 

indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező 

részvény birtokában szavazni. Amennyiben a Zrt. 

formában létrehozott TDM szervezet tagjai eltérő 

jogosítványokkal rendelkező részvényekkel 

rendelkeznek, mint például egyes tagok szavazati 

jogot biztosító részvénnyel, úgy azon részvényesek, 

akik szavazati jogot biztosító részvénnyel bírnak 

nagyobb befolyással bírnak a társaság életébe, 

működtetésébe. 

A részvényest a közgyűlés által felosztani rendelt 

eredményből, részvényei után járó osztalék illeti 

meg. 

A részvényes korlátlanul és egyetemlegesen felel a 

társasággal szemben a kárért, ha részvényesek olyan 

határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy elvárható 

gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a társaság 

érdekét jelentősen sérti.  

 

Forrás: Segédlet a TDM szervezetek jogi formájának és szervezeti modelljének megválasztásához, 9 -11. pp. 

 

A TDM szervezetek működhetnek non-profit gazdasági társaságként is, amennyiben 

célkitűzéseiknek az alábbiakban (11. táblázat) olvasható információk felelnek meg a 

legjobban. 

 

11. táblázat: Non-profit gazdasági társaság (Kft./Zrt.) 

létrehozásának/megszüntetésének és működésének főbb jellemzői 
Non-profit gazdasági társaság (Kft./Zrt.) 

Jogi szempontból előnyös/semleges tényezők Jogi szempontból hátrányos tényezők 

Alapítás és megszűnés 

A nonprofit társaság nem önálló gazdasági társaság, 

hanem a Gt. által szabályozott társasági formák 

működhetnek nonprofit társaságként. 

A nonprofit gazdasági társaság célja nem a 

jövedelemszerzés, üzletszerű gazdasági tevékenységet 

csak kiegészítő jelleggel folytathat. Továbbá a 

tevékenységből származó jövedelem a tagok között 

nem osztható fel, az a társaság vagyonát növeli. 

A nonprofit gazdasági társaság működhet közhasznú 

szervezetként, de működhet közhasznúság nélkül is. A 

közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit társaság 

jogutód nélküli megszűnésekor, a tartozások 

kiegyenlítése után a saját tőke összege adható ki, 

legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori 

értéke erejéig, az azt meghaladó vagyont közcélra kell 

fordítani. Ha a nonprofit társaság nem közhasznú 

szervezet, a fennmaradó vagyon a tagok között 

felosztható. 

A nonprofit társaság társasági szerződésében, a 

tevékenységi körnél kifejezetten meg kell jelölni a 

A nonprofit gazdasági társaság működhet közhasznú 

szervezetként, de működhet közhasznúság nélkül is. A 

közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit társaság 

jogutód nélküli megszűnésekor, a tartozások 

kiegyenlítése után a saját tőke összege adható ki, 

legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori 

értéke erejéig, az azt meghaladó vagyont közcélra kell 

fordítani. Ha a nonprofit társaság nem közhasznú 

szervezet, a fennmaradó vagyon a tagok között 

felosztható. 
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közhasznú tevékenységeket. 

Működés 

A nonprofit gazdasági társaság meghatározott 

feltételek fennállása esetén közhasznú szervezetté 

minősíthető, amit a cégbíróság állapít meg. 

A nonprofit társaság kizárólag más nonprofit 

társasággá alakulhat át. 

Forrás: Segédlet a TDM szervezetek jogi formájának és szervezeti modelljének megválasztásához 11-12. pp. 

 

- Kombinált szervezeti forma 

 

Van egy olyan szervezeti lehetőség is, amely kombinál több, a fentiekben egyenként 

bemutatott szervezeti formát. Ezen lehetőségek közül a legtipikusabb az egyesület és Kft. 

párhuzamos létrehozása és működtetése. Ebben az esetben, az egyesület munkájában részt 

vesz minden érintett - az önkormányzattól kezdve a szolgáltatókig, illetve azok szervezetéig -, 

míg a Kft.-ben a tulajdonos az egyesület és az önkormányzat, illetve egy (néhány) 

meghatározó szolgáltató. 

Jogi szempontból, ha létrehoznak egy önálló Kft-t és egy önálló egyesületet, melyek részben 

önállóan, részben közösen látnak el TDM feladatokat, akkor főleg: 

 adózási kérdések (pl. a tagdíjakat az egyesület gyűjti be, míg a Kft. az egyesület 

által meghatározott feladatok elvégzéséért díjazást kap az egyesülettől. Ez 

azonban azt jelenti, hogy az egyesületnek ÁFA-körbe be kell jelentkeznie és szét 

kell választania a gazdasági- és egyesületi feladatait és azok elszámolását) 

 pályázati lehetőségek és 

 közhasznúsági kérdések vonatkozásában oszthatók meg a feladatok.  

Érdemes utalni arra, hogy felmerülhet olyan alternatíva is, hogy a Kft. (esetleg Zrt.) tisztán 

önkormányzati tulajdonban van, és az igazgatóságban vesz részt az egyesület képviselője 

(vagy több), míg a Kft. szolgáltatásokat nyújt és ezért díjazást szed a partnerektől. Ebben az 

esetben az egyesület és a Kft. közötti pénzügyi kapcsolat minimálisra is szorítható. (Segédlet 

a TDM szervezetek jogi formájának és szervezeti modelljének megválasztásához 12. p.) 

 

Annak érdekében, hogy a TDM szervezetek alapításával, megszüntetésével és működtetésével 

összefüggő jogszabályi háttér kellő mélységben ismert legyen a potenciális alapítók számára, 

szükséges az alábbiakban közölt - a  közhasznú társaság, mint ,,jogi személy” forma 

megszüntetésével kapcsolatos - módosító rendelkezések rövid összefoglalása. (2006. évi IV. 

tv.) 

 

 2007. július 1. után közhasznú társaság nem alapítható. 

 

 A 2007. július 1-jén a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló 

közhasznú társaság 2009. június 30-ig a közhasznú társaságokra irányadó szabályok 

szerint működhetett tovább. 

 

 A közhasznú társaság 2007. július 1-jét követő két éven belül társasági szerződése 

módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhetett tovább, más 

nonprofit gazdasági társasággá alakulhatott át vagy jogutód nélküli megszűnését 

határozhatta el.  

 

 A közhasznú társaság 2009. június 30-ig köteles volt a cégbíróságnál nonprofit 

gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vételét kérni, vagy jogutód nélküli 

megszűnését a cégbíróságnak bejelenteni. E határidő eredménytelen eltelte után a 

cégbíróság a társasággal szemben a megszűntnek nyilvánítás törvényességi felügyeleti 

intézkedést alkalmazta. (Ctv. 84. §). 
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 Ahol törvény közhasznú társaságot említ, azon - a (6) bekezdésben és a 366-367. §-

ban foglalt kivétellel - 2009. június 30-ig közhasznú társaságot, illetve nonprofit 

gazdasági társaságot, 2009. július 1-jétől pedig már kizárólag nonprofit gazdasági 

társaságot kell érteni. 

 

 Közhasznú társaságon 2009. június 30-ig közhasznú társaságot, illetve jogi személy 

nonprofit gazdasági társaságot, 2009. július 1-jétől pedig kizárólag jogi személy 

nonprofit gazdasági társaságot kell érteni 

 

 

 

 

 

4.2.2. Elemzés adózási és számviteli szempontból 

 

A szervezetek alapvetően az alábbi bevételi/finanszírozási forrásokra támaszkodhatnak: 

 tagdíjak, 

 pályázatok, 

 szponzorok támogatása, 

 vállalkozási tevékenységek bevétele (programokhoz, rendezvényekhez és 

tagoknak nyújtott egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódóan), 

 hitelek. 

 

A szervezetek kiadásainak főbb tételei: 

 beruházási költségek (főleg a szervezetek indulásánál jelentős), 

 operatív/működési költségek (bérjellegű költségek és irodafenntartás, 

telekommunikáció és információtechnológia alkalmazás költségei stb.),turisztikai 

szakmai munkához kapcsolódó (pl. kutatás, tervezés, marketing stb.) költségek, 

 fejlesztési költségek. (Nyírádi-Semsei, 2007,19.p) 

 

Adózási és számviteli szempontból a legfontosabb kérdés az, hogy lesz-e, és, ha igen milyen 

mennyiségben a TDM szervezeteknek közhasznú tevékenysége. Tapasztalatok szerint a 

közhasznúság kérdését a már megalakult, illetve a megalakulás alatt lévő TDM szervezetek 

nem kezelik egyformán, ezért az alábbiakban röviden összefoglaljuk a közhasznúsággal 

kapcsolatos szabályozást. 

 

4.2.3.  Közhasznúsági kritériumok 

 

Az 1997. évi a közhasznúságról szóló LCVI tv. az alábbiakról rendelkezik: 

,, A közhasznúsági nyilvántartásba vételre, az átsorolásra és a közhasznúsági nyilvántartásból 

való törlésre vonatkozó eljárás szabályai 22. §  

(1) A közhasznúsági nyilvántartásba vétel, a közhasznúsági fokozatok közötti átsorolás, 

valamint a közhasznú jogállás törlése iránti kérelmet a szervezet nyilvántartásba vételére 

illetékes bíróságnál, ha a nyilvántartásba vételre nem a bíróság jogosult, az erre jogosult 

szervezetnél (a továbbiakban együtt: bíróság) kell benyújtani. 

 

(2) A közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti kérelemben meg kell jelölni, hogy a 

kérelmező melyik közhasznúsági fokozatban történő nyilvántartását kéri. A kérelemben csak 

egy közhasznúsági fokozat jelölhető meg. 
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(3) A közhasznúsági nyilvántartásba vételről, az átsorolásról és a törlésről a bíróság nem peres 

eljárásban, soron kívül határoz. A bíróság határozatát az ügyészségnek is megküldi. 

 

(4) A közhasznú szervezet 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, illetőleg 

alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő átsorolását, ha a működése e törvény 4-5. §-

ában foglalt feltételeknek nem felel meg. 

 

23. § Az ügyész a közhasznúsági nyilvántartásba vételre illetékes bíróságnál indítványozhatja 

a közhasznú jogállás törlését, illetőleg az alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő 

átsorolást, ha a közhasznú szervezet működése és vagyonfelhasználása az e törvényben, a 

létesítő okiratban vagy az ennek alapján készített belső szabályzatokban foglalt 

rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen a szervezet az ügyészi felhívás után sem változtat. 

 

A közhasznú szervezetek bírósági nyilvántartása 24. §  

(1) A közhasznúsági nyilvántartásba vétellel a szervezet nyilvántartási adatai kiegészülnek a 

közhasznúsági fokozatra, a közhasznú jogállás megszerzésének, módosításának és törlésének 

időpontjára vonatkozó adatokkal. 

 

(2) A közhasznú szervezetekre vonatkozó bírósági nyilvántartás (1) bekezdésben említett 

adatai nyilvánosak. 

 

25. § Az e törvény alapján kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokból, 

személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai adatok szolgáltathatók. 

 

A törvény melléklete egyértelműen felsorolja, hogy mely tevékenységek számíthatnak 

közhasznú besorolásra: 

c) közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló 

következő – a szervezet létesítő okiratában szereplő – cél szerinti tevékenységek: 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, 

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

3. tudományos tevékenység, kutatás, 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

5. kulturális tevékenység, 

6. kulturális örökség megóvása, 

7. műemlékvédelem, 

8. természetvédelem, állatvédelem, 

9. környezetvédelem, 

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

12. emberi és állampolgári jogok védelme, 

13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével, 

15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-

elhárítás, 

16. fogyasztóvédelem, 

17. rehabilitációs foglalkoztatás, 
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18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások, 

19. euro atlanti integráció elősegítése, 

20. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által 

igénybe vehető – szolgáltatások, 

21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, 

22. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és 

üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, 

23. bűnmegelőzés és az áldozatvédelem.” 

 

Fentiek alapján úgy tűnik, hogy igen kevéssé valószínű, hogy a valóban TDM feladatokat 

végző és nemcsak nevükben annak hívott TDM szervezetek képesek lesznek közhasznúsági 

szerződések kötésére. Adózási, számviteli elemzéseikben ezért feltételezhető, hogy a TDM 

szervezetek nem lesznek közhasznúak, még részben sem. 

- Szövetkezet, (közhasznú besorolással nem rendelkező) non-profit Kft. és Kft. 

  

 Fenti - szövetkezet, (közhasznú besorolással nem rendelkező) non-profit Kft. és Kft. - 

szervezeti formákról elmondható, hogy adózási és számviteli szempontból nincs különbség 

közöttük, ezért jellemzőik a 12. táblázatban együttesen kerülnek bemutatásra. 

 

12. táblázat: Szövetkezet, (közhasznú besorolással nem rendelkező) non-profit Kft. 

és Kft. elemzése adózási és számviteli szempontból 
Szövetkezet, non-profit gazdasági társaság, Kft. 

Adózási és számviteli szempontból 

előnyös/semleges tényezők 

Adózási és számviteli szempontból hátrányos 

tényezők 

Számvitel 

Számviteli tv. hatálya alá tartozik, kettős könyvvitel 

vezetésére kötelezett.  

Vállalkozási tevékenységből származó bevételét 

árbevételként mutatja ki.  

Belföldi és külföldi gazdálkodótól, jogszabály által 

meghatározott szervezettől visszafizetési 

kötelezettség nélkül kapott támogatások számvitele: 

költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott 

támogatásokat egyéb bevételként mutatja ki, a 

költségek, ráfordítások tényleges felmerülésének 

évében (ha később merül fel a költség, ráfordítás, 

addig a támogatás passzív időbeli elhatárolásként 

kezelendő). 

Fejlesztési céllal kapott támogatásokat rendkívüli 

bevételként mutatja ki, azonban passzív időbeli 

elhatárolásként, halasztott bevételként kezelendő, 

annyi számolható el belőle a tárgy évre, amennyi 

indokolt a tárgy évben a költségek ráfordítások 

ellentételezésére, pl. az adott időszakot terhelő 

értékcsökkenése a tárgyi eszköznek. 

Azon támogatásokat, amelyek nem költségek, 

ráfordítások ellentételezésére, nem fejlesztésre 

vonatkozik, rendkívüli bevételként kell kimutatni. 

(pl. TDM szervezet) Tagdíj rendkívüli bevételként 

került elszámolásra és az adóalapot növeli. 

Adózás – társasági adó 

Társasági adó alanya.  

A társasági adó alapja a számviteli adózás előtti 

eredmény korrigálva a társasági adó törvényben 

meghatározott csökkentő és növelő tételekkel. A 

csökkentő tételek között szerepel többek között:  

A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott (járó) 

A kapott támogatások nagyon szűk körben 

csökkent(het)ik csak a társasági adó alapot. 
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támogatás, juttatás, a véglegesen átvett pénzeszköz 

következtében az adóévben elszámolt bevétel, a 

térítés nélkül átvett eszköz átadónál – nyilatkozata 

alapján – kimutatott könyv szerinti értéke, továbbá a 

térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatás 

átadónál – nyilatkozata alapján – kimutatott 

bekerülési értéke, figyelemmel a következőkre:  

az adózó akkor csökkentheti adózás előtti 

eredményét, ha belföldi illetőségű adózó (kivéve az 

alapítványt, a közalapítványt, a társadalmi 

szervezetet, a köztestületet, az egyházat, a 

lakásszövetkezetet, az önkéntes kölcsönös biztosító 

pénztárat), külföldi személy (kivéve az ellenőrzött 

külföldi társaságot) vagy magánszemély adott részére 

támogatást, juttatást vagy eszközt, illetve engedte el 

kötelezettségét, vállalta át tartozását, továbbá, ha 

térítés nélkül nyújtott részére szolgáltatást; 

az adózó nem csökkentheti adózás előtti eredményét 

a jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján 

kapott (járó) támogatás, juttatás, térítés nélküli 

eszközátvétel (kivéve az általános forgalmi adóról 

szóló törvény szerinti árumintát), elengedett 

kötelezettség, átvállalt tartozás és térítés nélkül kapott 

(igénybe vett) szolgáltatás esetében. 

Adózás – ÁFA 

Az áfa alanya.  

Alanyi adómentességet választhat, ha a 

termékértékesítés és szolgáltatásnyújtásból származó 

éves árbevétele várhatóan nem haladja meg az 5 

millió Ft-ot (ide nem értve az ÁFA tv. vonatkozó 

része szerinti adómentes termékértékesítéseket és 

szolgáltatásnyújtásokat). Alanyi adómentesség 

választása esetén az adólevonási jog nem illeti meg. 

A TDM szervezetek az ÁFA tv. 85 és 86 § -ban a 

közérdekű és egyéb sajátos jelleggel adómentes 

tevékenységeket nagy valószínűséggel nem fognak 

végezni, ezért az adómentes tevékenységekkel 

kapcsolatos áfa kérdései nem relevánsak. 

Amennyiben nem választ alanyi adómentességet az 

értékesítéseket áfa kötelezettség terheli. Az áfa 

köteles értékesítést terhelő ráfordítások, költségek 

tekintetében adólevonási jog illeti meg. 

(Figyelemmel a törvény adólevonási jog korlátozását 

tartalmazó rendelkezéseire 124 §.) 

Forrás: Segédlet a TDM szervezetek jogi formájának és szervezeti modelljének megválasztásához 21. -22. pp. 

 

- Közhasznú besorolással nem rendelkező egyesület 

 

Lényeges, hogy az adózással, számvitellel kapcsolatos információk is áttekinthetőek legyenek 

még a megalakulás előtt. Ehhez nyújt segítséget a 13. táblázat. 

 

13. táblázat: Egyesület (közhasznú besorolással nem rendelkező) elemzése adózási és 

számviteli szempontból 
Egyesület 

Adózási és számviteli szempontból 

előnyös/semleges tényezők 

Adózási és számviteli szempontból hátrányos 

tényezők 

Számvitel 

Számviteli tv. hatálya alá tartozik, vonatkozik rá a 

224/2000. Korm. rend. (XII.19).  

Szűk körben a hivatkozott kormányrendelet 

megengedi az egyszeres könyvvitel vezetését és 

egyszerűsített beszámoló készítését: amennyiben az 

egyesület csak alaptevékenységet folytat, illetve 

amelynek az alaptevékenységből, valamint a 

A vállalkozási tevékenységből származó bevételeket 

és az egyesület alaptevékenységéből származó 

bevételeket elkülönítetten kell nyilvántartani. Ugyan 

ez vonatkozik a ráfordításokra, költségekre is.  Az 

alaptevékenységhez, illetve a vállalkozási 

tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó 

ráfordításokat (költségeket), kiadásokat az egyesület 
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vállalkozási tevékenységből származó 

(ár)bevételének együttes összege – két egymást 

követő évben, évenként – az 50 millió forintot nem 

haladja meg. Egyéb más esetekben a kettős 

könyvvitel vezetésére kötelezett. 

a bevételek arányában köteles megosztani az 

alaptevékenység, illetve a vállalkozási tevékenység 

között.  

Adózás – társasági adó 

Nem kell a társasági adót megfizetnie a közhasznú 

szervezetnek nem minősülő társadalmi szervezetnek, 

ha - a gazdálkodására vonatkozó külön jogszabályok 

előírása szerint és a TAO tv. 6. számú mellékletben 

foglaltakat figyelembe véve nyilvántartott - 

vállalkozási tevékenységéből elért bevétele legfeljebb 

10 millió forint, de nem haladja meg az adóévben 

elért összes bevételének 10 százalékát. A 6. sz. 

melléklet szerint: a társadalmi szervezet jövedelem- 

és vagyonszerzésre irányuló vagy ezt eredményező 

gazdasági tevékenységéből e törvény alkalmazásában 

nem minősül vállalkozási tevékenységnek: 

1. az alapító okiratában, alapszabályában nevesített 

cél szerinti tevékenység, ideértve az e 

tevékenységhez kapott támogatást, juttatást és a 

tagdíjat is; 

2. a cél szerinti tevékenységet szolgáló immateriális 

javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének 

ellenértéke, bevétele; 

3. a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való 

elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír 

kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által 

kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, 

amelyet a cél szerinti tevékenység bevétele az összes 

bevételben képvisel azzal, hogy a bevételt mindkét 

esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba 

venni. 

Társasági adó alanya a vállalkozási tevékenységének 

tekintetében.  

A társasági adó alapja a vállalkozási tevékenység 

adózás előtti eredménye korrigálva az TAO tv. 

szerinti csökkentő és növelő tételekkel. Külön rögzíti 

a törvény, hogy a társadalmi szervezeteknél, így az 

egyesület esetében a csökkentő és növelő tételek 

alkalmazásánál a vállalkozási tevékenységhez 

közvetlenül hozzárendelhető összegek, illetőleg a 

közvetett kapcsolat esetén a vállalkozási tevékenység 

bevételével arányos összegek módosítják az adó 

alapot, pl.:  

- az előző évek veszteségéből azon tétel vonható le a 

tárgy évi adó alapból, ami korábban a vállalkozási 

tevékenységből, a társasági adóalap levezetése 

alapján képződött, 

- a vállalkozási célt szolgáló tárgyi eszközök TAO 

szerint számolt amortizációja, 

- behajthatatlan követelésnek nem minősülő, 

adóévben elengedett követelésnek az a része, amely a 

vállalkozási tevékenységből keletkezett, növeli a 

TAO alapot, 

- vállalkozási célt szolgáló tárgyi eszközök számviteli 

törvény szerint elszámolt amortizációja növeli az 

adóalapot. 

Adóalap növelő tétel az egyesület által alapítványnak, 

közalapítványnak, köztestületnek kiemelkedően 

közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási 

intézménynek az általa kiállított, az adózó részére az 

adózás előtti eredmény csökkentésére jogosító 

igazolásban feltüntetett kapott adománynak a teljes 

összege, ha az adóév utolsó napján az állami vagy 

önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott 

köztartozása van. 

Adózás – ÁFA 

Az üzletszerűen végzett gazdasági tevékenysége 

tekintetében az ÁFA alanya. 

Ezen tevékenység tekintetében a 2.2.1 pontban leírtak 

az irányadók. 

Tekintettel arra, hogy az adómentes tevékenységeket 

a TDM szervezetek valószínűsíthetően nem fogják 

végezni, így az egyesület, amely az ÁFA tv. 

alkalmazásában közszolgáltatónak minősül, az 

alapszabályban (alapító okiratban) megjelölt 

tevékenysége tekintetében, az erre vonatkozó 

törvénybeli  lehetőségeket  sem tudja alkalmazni.  

Azon költségek és ráfordítások tekintetében, amelyek 

egyértelműen elkülöníthetően nem a vállalkozási 

tevékenységhez kapcsolódnak az egyesületet az 

adólevonási jog sem illeti meg. 

A vállalkozási tevékenységhez és az 

alaptevékenységhez is kapcsolódó – tételesen nem 

elkülöníthető kiadások, ráfordítások esetében azok 

áfa tartalmának levonható részét az ÁFA tv. 

arányosítási szabályainak megfelelően kell 

megállapítani (az adó levonásra jogosító és az 

adólevonásra nem jogosító termékértékesítés és 

szolgáltatás nyújtás arányában).  

Forrás: Segédlet a TDM szervezetek jogi formájának és szervezeti modelljének megválasztásához 23. -24. pp. 

 

- Kombinált szervezeti forma 
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Bármely TDM szervezet számviteli és adózási szabályait, mint az látható, a választott 

társasági forma alapján lehet elsődlegesen leírni, tehát az alapító személye (esetleges 

szervezeti formája) ebből a szempontból másodlagosnak tekinthető.  
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4.3. A szervezetfejlesztés jelentősége a DM szervezetben 

 

4.3.1. A szisztematikus szervezetfejlesztés lényege és hatásformái 

 

Mielőtt sor kerülne a DM szervezetek létrehozására, fontos, hogy a potenciális résztvevők 

tájékozódjanak a szervezetfejlesztéshez nélkülözhetetlen ismeretekről (pl. milyen alapelvek 

érvényesülése indokolt, milyen a szervezet térségi kiterjesztése), amelyek a TDM Működési 

Kézikönyvben megtalálhatóak az alábbi csoportosításban: 

4.3.1.1. Alapelvek 

 

A TDM szervezeti rendszer kialakításában három horizontális alapelv általános érvényesítése 

kiemelt feladat: a fenntarthatóság és a versenyképesség megteremtése, valamint a területi 

szempontok érvényesítése. A fenti elvek érvényesítése egyszerre cél, kihívás és összetett 

feladat, mely sok szereplő együttműködését kívánja meg és feltételezi a turizmus 

rendszerének és irányításának átfogó ismeretét.  

 A fenntarthatóság csak jelszó vagy szólam marad, ha nem vallják magukénak a 

gyakorlatban azok, akik a konkrét tevékenységet végzik (és a szálláshely meg az 

étterem továbbra is pocsékolja az áramot, szennyezi a környezetet, stb.). A 

fenntartható fejlődés céljainak a megvalósulása is azokon áll vagy bukik, akik a 

döntéseket hozzák, és a konkrét tevékenységet végzik. 

 A turizmust kiélezett verseny jellemzi. A TDM modell hazai megvalósításához 

kapcsolódó paradigmaváltás egyik központi eleme a „versenyképesség fokozása”. 

A versenyképesség lényegét tekintve a térségben előállított turisztikai termékek és 

szolgáltatások azon képességeinek összessége, amely alapján képes a turisztikai 

kereslet számára valódi értéket és élményt teremteni, s ez által tartós keresletet és 

forgalmat biztosítani. 

 A területi szempontok érvényesítése, egyszerre feltételezi az azonos célterülethez 

(desztináció) kapcsolódó szereplők térségi együttműködését, valamint az egyes 

térségi szintek hatékony együttműködését, a döntési és fejlesztési struktúrákban a 

szubszidiaritás és a decentralizáció érvényesítését, valamint adott térség egyedi 

turisztikai, természeti adottságait figyelembe vevő termék-, vonzerő- és 

szolgáltatásfejlesztés révén a térségi versenyképesség erősítését, a térhasználati 

elvek és a területi szinergia érvényesítését. 

 

A fenti három horizontális alapelv érvényesítése által megkövetelt összetett feladatot csak 

akkor lehet sikeresen ellátni, ha annak irányítását és koordinálását egy olyan szervezet végzi, 

amelyben az összes szereplő részt vesz, vagy képviselteti magát. A szervezetnek szakmailag 

felkészült irányító szerve (szakember/szakértő) van, amely döntéseit az érdekeltek 

bevonásával hozza, és a döntések végrehajtásához megfelelő önállósággal, azaz 

kompetenciával, saját erőforrásokkal és eszközökkel rendelkezik. (TDM Működési 

Kézikönyv, 3. p.) 

4.3.1.2. Szintek 

 

Magyarországon a turisztikai térségek és az adminisztratív, statisztikai térségek határai több 

esetben átfedik egymást, amely sokszor körülményessé teszi a területi együttműködéseket, 

nem segíti elő a térségi turisztikai versenyképesség erősödését, hiszen mások a közigazgatási 

működtetés és mások a turisztikai rendszerek működtetésének szempontjai (vannak kivételek: 

egyes esetekben – így például a Balaton és a Tisza-tó esetén – valódi desztinációkról 



 136 

beszélhetünk). Mások a közigazgatási és mások a turisztikai és területfejlesztési területi 

hagyományok, az együttműködés keretei, a piaci elvárások. Különbség van az ágazati célok 

elérésében, azok ütemében, eredményességében, az eltérő célcsoportok vonzásában, a piaci 

folyamatokhoz való alkalmazkodás rugalmasságában. Ahhoz, hogy egy turisztikai desztináció 

életképes és versenyképes legyen, rugalmasan kell reagálnia a mikro- és a makro-környezeti 

tényezők változásaira. Ma még egy adminisztratív, statisztikai régió nem tud olyan gyorsan 

reagálni a piaci elvárásokhoz, mint ahogyan tudna például egy szoros együttműködésen, az 

érdekek kapcsolatán nyugvó, a nonprofit- és a piaci elvek együttműködésén alapuló 

desztináció. Valamely térség turisztikai versenyképességének meghatározó tényezője 

ugyanakkor a hatékony, megfelelő kompetenciákkal és kiszámítható finanszírozási és 

szervezeti háttérrel rendelkező menedzsment szervezeti rendszer kialakítása és működtetése. 

Mindehhez egy országos szinten egységes rendszer kialakítása indokolt. 

 

Helyi TDM szervezet 

 

A TDM szervezeti rendszer alapja, amelyet szakmai kritériumok alapján létrehozhat:  

 önálló település, vagy 

 településcsoport.  

 

Az országos lefedettség, a fenntarthatóság és a hatékony térségi együttműködés biztosítása 

érdekében javasolt a települések közötti (településcsoport) TDM szervezetek létrehozása. Az 

alulról építkező regionális TDM szervezeti rendszer legalsó szintjét a települések, illetve a 

települések között együttműködések jelentik, a rendszer kiépítését tehát itt kell elkezdeni.  

 

A teljes TDM szervezeti rendszer alapját jelentő helyi TDM szervezetet egy település is 

létrehozhatja, ha:  

 a településen kialakítható a köz (helyi önkormányzat) és a magánszféra (turisztikai 

szolgáltatók, civil szervezetek) képviselői között az együttműködésen alapuló 

partnerségi viszony; 

 a településen biztosítható legalább egy szakképzett térségi turisztikai menedzser a 

helyi TDM szervezet szakmai munkájának irányítására; 

 a település turizmusának szereplői a partnerségi viszonynak köszönhetően biztosítani 

tudják a folyamatos működéshez szükséges (saját) erőforrásokat (infrastruktúra 

költségei, bérköltségek, marketing munka költségei, pályázati saját erő, stb.).  

 

Középszintű/térségi/mikrorégiós TDM szervezet 

 

Több helyi TDM szervezet és kiemelt térségi szakmai szereplő együttműködésének 

eredményeként létrejövő szervezet (szövetség).  

A középszintű térségi TDM szervezetet a helyi (település- vagy településcsoport) szintű TM 

szervezetek hozták létre. Erre a szintre azért van szükség, mert a hatékony turisztikai 

partnerségi kapcsolatok kialakítása a nagy kiterjedésű régió központjától távol eső térségek 

számára nehéz lenne, a mindennapos munka- és életfeltételek általában kisebb földrajzi 

térségekben kapcsolják össze a turisztikai térségeket. Fontos indok a középső szintű szervezet 

létrehozása mellett az is, hogy egy-egy település, településcsoport ritkán, de egy nagyobb 

térség már képes lehet önálló turisztikai terméket kialakítani, és így önálló desztinációvá 

válni, mert a fölrajzi közelség következtében a vonzerők összegződnek, és hatókörük kitágul, 

ami már komplex turisztikai termékek létrehozását teszi lehetővé (pl. falusi-, öko-, lovas-, 

kulturális-, bor-, termál, stb. turizmus. A turizmusban szerepet még nem játszó települések 

bevonása a partnerségbe egyrészt szintén ezen a szinten válik lehetővé (l. előző pont), a régió 
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ehhez már túl nagy. Továbbá vannak olyan feladatok, amelyek – a turisztikai termék 

sajátosságaiból fakadóan – több helyi szervezet együttműködésével oldhatók meg, illetve 

ilyen formában hatékonyabban elvégezhetők (pl. a desztináció piacra juttatása).  

 

Ezen a szinten különös jelentősége van a TDM Szervezet szakmai alkalmasságának. Ez 

mindenekelőtt a térségi menedzser, valamint a térségi menedzsment szervezetben dolgozó 

menedzserek személyi és szakmai kvalitásaitól függ (szakmai felkészültség, emberi 

tulajdonságok, koordináló- és integráló képesség).  

 

A középső szint lehatárolásáról és létrehozásáról az adott térséghez tartozó helyi TDM 

szervezetek önállóan döntenek. Alternatív megoldás lehet, hogy a regionális szervezetek 

bevonásával, előzetes szakmai felmérések alapján határozzák meg, hogy hány középszintű 

TDMSz kialakítására kerüljön sor az egyes régiókban. A Balaton régióban például 

előreláthatólag hat középszintű térséget hoz létre az oda tartozó 164 település.  

 

Regionális TDM szervezet  

 

A regionális TDM szervezet (a szövetségek szövetsége) több középszintű TDM szervezet, az 

állam és a kiemelt regionális turisztikai szolgáltatók szakmai együttműködésének 

eredményeként létrejövő regionális szervezet. (TDM Működési Kézikönyv, 3-5.p.) 

 

4.3.2. A ,,szendvics-pozíció” szerep meghatározása és kezelése 

 

A klasszikus ,,szendvics pozíció” szerep másik megfogalmazásban a ,,két tűz között levő” 

állapotra utal. Vizsgálhatjuk ezt a jelenséget az egyes szervezeteken belül megjelenő vezetés- 

és vezetettség, illetve a TDM szervezetek hierarchiájában meglévő alá- és fölérendeltségi 

viszonyban is. (17. ábra) 

 

17. ábra: A szendvics pozíció megjelenése az egyes TDM szervezetekben és a TDM 

szervezetek közötti hierarchiában 
                          TDM szervezet                                                TDM szervezeti hierarchia 
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Mindkét esetben a középső szinten lévőknek kell az un. ,,kettős nyomást” kezelni, amely 

egyben  konfliktusok forrása is lehet, mivel az esetleges érdekellentétek alulról és fölülről 

egyaránt megjelenhetnek.  

 

Egy adott szervezet szintjén a vezetőségben/menedzsmentben szerepet vállalóknak egyaránt 

kötelességük az egyszerű tagok (akik közé korábban ők maguk is tartoztak) érdekeinek 

képviselete, mint a vezetői döntések tagsági szintre történő közvetítése és elfogadtatása. 

A TDM szervezeti hierarchia leképezi az egyes szervezeteket azzal a különbséggel, hogy itt a 

térségi/mikrorégiós, illetve a regionális szervezeti szint az, amely egyaránt képviseli és 

közvetíti a helyi-, illetve a különböző szintű térségi érdekeket és döntéseket. 

 

Mindez igazolja az 1. táblázatban leírtakat, miszerint a TDM rendszer kiépítését követően 

elérhető eredmények közé sorolható az ,,Összhang megteremtése a helyi, térségi, régiós és 

országos turisztikai feladatok és kompetenciák területén. A döntéseknek és a 

kompetenciáknak az érintettekhez minél közelebb való delegálása, arra a szintre, ahol az adott 

problémákat, feladatokat a legjobban ismerik. A kompetencia szintén a tagoktól származik. A 

turisztikai irányítás elsődleges döntési kompetenciái delegálásra kerülnek a TDM 

szervezethez.” 

 

A ,,szendvics pozíció” másik megközelítése a TDM definíció alapján indokolt, miszerint ,,a 

TDM  azon tevékenységek összessége, amelyek egy adott földrajzi térség számára ahhoz 

szükségesek, hogy látogatókat vonzzon és számukra tartózkodásuk során tökéletes utazási 

élményt nyújtson, és mindezt úgy, hogy fenntartható legyen. Hosszú távon viszont csak az 

tartható fenn, ami valamennyi szereplő számára előnyös.”(www.liveguide.hu) Turisztikai 

desztináció (benne a turisztikai szolgáltatók) 

 

Leegyszerűsítve a fenti meghatározás tartalmát, elmondható, hogy a TDM szervezetek a 

keresleti (turisták) és a kínálati (turisztikai szolgáltatók) érdekeit is hivatottak megjeleníteni. 

(18. ábra) A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy a TDM szervezet az, amely közvetítő- és 

konszenzusteremtő szerepet tölt be a keresleti- és kínálati oldalon esetlegesen felmerülő 

érdekellentét kezelése során. 

 

18. ábra: A TDM szervezet szendvics pozíciója a kereslet és kínálat oldaláról 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A zökkenőmentes munka érdekében a konszenzusteremtés mindkét esetben csak a különböző 

döntések megfelelő előkészítettségével (pl. az érintettek döntéseket megelőző konzultációba 

történő bevonásával) valósítható meg.    
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4.3.3. A szervezetfejlesztési feladatok és célkitűzések meghatározása 

 

A létrehozandó szervezetek hatékony működésének alapvető feltétele a különböző szinteken 

jelentkező feladatok megismerése, melyeket a TDM Működési Kézikönyve ugyancsak 

tartalmaz. Mindezek ismeretében alábbiakban felsorolt tevékenységek már a 

tervezés/szervezetfejlesztés során is beépíthetőek a megfogalmazandó célkitűzések közé (14. 

táblázat). 

Az egyes szintek feladati 

 

A TDM szervezetek feladatai a TDM céljából következnek: a fenntartható és versenyképes 

turizmus rendszerének kialakítását és működését kell elősegíteniük a desztinációban. Az 

ebből adódó TDM feladatok a gyakorlatban minden szinten jelentkeznek, de egyes 

tevékenységek fontossága, jelentősége és gyakorisága eltérő a különböző szinteken. A TDM 

szervezetek számára minden szinten kötelező feladatok a következők:  

 a partnerség kialakítása és fenntartása, 

 koordináció, 

 kutatás és információ menedzsment (információ- gyűjtés és terjesztés), 

 turisztikai termékfejlesztés,  

 projektmenedzsment, 

 beruházások ösztönzése, 

 pályázatokon részvétel, pályáztatás, 

 emberi erőforrás menedzsment, 

 szakmai segítségnyújtás, tanácsadás, 

 adminisztráció.  (TDM Működési Kézikönyv, 5. p.) 

 

14. táblázat: A TDM szervezetek sajátos feladati a különböző szinteken 

Feladat Település 
Mikrorégió/ 

térség 
Régió 

Tervezés    

Fejlesztés    

Desztinációs marketing    

Attrakció és 

látogatómenedzsment 

   

Minőségbiztosítás    

Monitoring    

Szakmai képzés    

Érdekképviselet    

                         Forrás: TDM Működési Kézikönyv (6.p.) 

Jelmagyarázat:  rész- vagy eseti feladat,  kiemelt feladat 

 

A tervezés például minden szinten kötelező (üzleti tervet, marketingtervet, projekteket, stb. 

minden szervezetnek ki kell dolgoznia), de a régió turizmusának fejlődését alapvetően 

meghatározó fejlesztési koncepciók, stratégiák és programok kidolgozása és menedzselése 

döntő módon a regionális szervezet feladata, hisz a regionális tervek segítségével lehet 

bekerülni a nemzeti fejlesztési tervekbe, és lehet a komolyabb nagyságrendű fejlesztési 

elképzelésekhez is jelentős forrásokhoz jutni. E nélkül csak a mások által kitalált pályázati 

témák között válogathatunk passzív módon, ezáltal viszont magunk tudjuk befolyásolni, hogy 

mi jelenjen majd meg a pályázatokban. Természetesen a regionális tervek kidolgozásában is 

érvényesül az alulról való építkezés elve. A településeket és a mikro-régiókat/térségeket is be 

kell vonni a munkába, de míg a települések általában csak kisebb jelentőségű egyedi 
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fejlesztésekre képesek, addig a mikro-régió már desztinációs szinten gondolkodik (ahol 

megjelenik a komplex turisztikai termék kialakításának az igénye és lehetősége is), a régió 

pedig összefogja és szintetizálja valamennyi mikro-régió vagy térség (desztináció) fejlesztési 

igényeit, és az egész régió érdekét szem előtt tartva határozza meg a prioritásokat. Ha a régió 

egésze fejlődik, az minden település számára fellendülést hoz. 

 

A fejlesztésmenedzsment feladatai már eltérő hangsúllyal jelentkeznek a különböző 

szinteken, bár alapvetően a tervezéshez kapcsolódnak, a tervek megvalósítását célozzák. A 

megvalósítás azonban mindig konkrét helyhez kötődik (pl. egy adott település adott utcájához 

vagy telkéhez), ritkábban fordul elő, hogy egy turisztikai termék kialakításánál egy mikro-

régióban a több településen szétszórt részelemek (pl. a vonzerőt képviselő gyógyfürdő, a 

gyógyszálló, az egyéb szállás- és vendéglátóhelyek, szórakozási- és kirándulási lehetőségek, 

stb.) kiépítésére egy időben, párhuzamosan kerüljön sor. Még ritkább, hogy regionális léptékű 

fejlesztés valósuljon meg (pl. lovas- vagy egyéb ökotúra útvonal, stb., kialakítása), ami már a 

regionális TDM szervezet aktív részvételét igényli (koordináció, ösztönző rendszer 

kialakítása, pénzügyi menedzsment, stb.).  

 

Az átfogó desztinációs marketing (kutatás, tervezés, termékfejlesztés, elosztás, kommunikáció 

és promóció – különös tekintettel az interneten alapuló e-marketingre –, pozicionálás, 

márkaépítés) fő szintje a régió, hiszen a hatalmas világversenyben alacsonyabb szint csak 

kivételes esetben játszhat szerepet (így a kisebb területű, de rendkívüli hírnévnek örvendő 

desztinációk esetében, mint például a világvárosok, vagy márkatermékként híressé vált 

gyógyhelyek). Emellett a régiós szinten találkozik az alulról építkező TDM és a központi 

nemzeti szintű marketingtevékenység, amelyet fontos összehangolni, netán majd összevonni. 

A mikro régió hasonlóképpen átfogó marketingtevékenységet folytathat, amennyiben valódi 

desztinációként sikerül egy igazán megkülönböztethető turisztikai termékkel fellépnie, de 

nyilván a régiónál kisebb léptékben és méretekben teszi ezt. A települési szint a desztinációs 

marketingnek csak egyes részeit képes elvégezni, azonban kiemelkedő jelentőségű feladata a 

turisták tájékoztatása és a magasabb szintű adatbázisok kialakításához való hozzájárulás 

(amiért cserébe viszont élvezheti majd a magasabb szinteken sokkal hatékonyabban ellátható 

hírverési és értékesítési tevékenység gyümölcseit). Minden esetre a marketing az a 

tevékenység, amely az alakuláskor – rövidebb távon elvárható eredményeinek köszönhetően – 

leginkább képes a TDM szervezet tagságát partnerségre és együttműködésre bírni, viszont 

éppen az üzleti eredmények elmaradása okozhat olyan csalódást, amely sok tag kilépéséhez 

vagy akár a tagság széteséséhez vezethet. Nem véletlen, hogy a TDM feladatokat sok helyen, 

külföldön is leszűkítik a marketingre. (Ami leegyszerűsíthető és rövidebb távú szemléletet 

tükröz, hiszen a TDM fő hivatása a fenntartható fejlődés elősegítése a szakmában, amelynek 

csak egyik eszköze a szakszerűen végzett desztinációs marketing.) 

 

Az attrakció- és látogatómenedzsment teendői alapvetően az egyes vonzerőknél (nemzeti 

park, kulturális- és sportesemények, stb.) és a desztináció szintjén jelentkeznek, regionális 

szinten ritkábban fordulnak elő (pl. ökotúra), és akkor is inkább csak a különböző helyszínek 

vagy mikro régiók koordinálása a feladat, a bemutatást, interpretációt és egyéb idetartozó 

teendőket már a helyszíneken végzik el.  

 

A minőségbiztosítás és a monitoring alapvetően regionális feladatkörbe tartoznak, bár 

valamennyi TDM szervezetnek aktívan közre kell működnie az elvégzésükben. A 

minőségbiztosítás és a monitoring egyrészt kötelező szabályozáson alapul (pl. a létesítmény 

osztályba sorolása vagy az egészségügyi szabályok betartása minden szinten, sőt minden 

vállalkozásnál feladat). Egyre nagyobb a jelentősége azonban EU szerte az önkéntes 
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minőségbiztosításnak (pl. az Ecolabel vagy ökocímke bevezetésének és használatának), 

amelyet igen fontos regionális szinten megszervezni, hogy az egész térségben egységes 

legyen.  

 

Hasonló a helyzet, a szakmai képzéssel is, ami valamennyi szint számára kiemelt feladat, 

hiszen a TDM-ben döntő szerepet játszik az emberi tényező: a házigazdák szaktudása, 

viselkedése és nyelvtudása a turisták élményének alakulására meghatározó módon hat. Ezért 

fontos helyi szinten is foglalkozni vele, például a szezon kívüli időszakban a helyi vállalkozók 

számára szakmai tanfolyamokat, nekik, és az érdeklődő lakosok számára is pl. 

nyelvtanfolyamokat lehet és célszerű szervezni. Mindazon által a jelentősebb képzési 

programok sokba kerülnek, és komoly szervezőmunkát igényelnek, emellett a szükséges 

résztvevők száma is nehezen jön össze, ezért célszerű azokat nagyobb térségi szinteken 

megszervezni. Az iskolarendszerű képzésben egyéni a részvétel, a költségekhez viszont 

sokszor szintén csak regionális szervezéssel lehet támogatást szerezni (pl. a mikrotérségi 

turisztikai menedzserek számára a TDM specializáció megszerzéséhez szükséges képzésekre). 

(TDM Működési Kézikönyv, 6.-7.p.) 

 

4.3.4. A sikeres szervezetfejlesztés modellje és módszerei a gyakorlatban 

A gyakorlati megvalósítás során (illetve azt megelőzően) célszerű az adott szinten felmerülő -, 

alábbiakban felsorolt - kérdésekre megadni a válaszokat, amelyek ismeretében korrekt 

döntések meghozatalára lesz lehetőség. 

 

Melyek a TDM szervezet létrehozásának előnyei? 

 

A legfontosabb előny, hogy a település/térség turizmusának lesz gazdája, és elérhetővé válik a 

fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése. 

További előnyök: 

- általánosan:  

 valamennyi szereplő érdekével számoló tudatos fejlesztés valósul meg (mert a 

tervezésben részt vesz mindenki); 

 a partnerség kialakulásával létrejön az önálló cselekvőképesség (saját forrás és 

kompetencia), amit külön-külön egyik szereplő sem tudna elérni; 

 a marketing hatékonyabb lesz; 

 a közös tevékenység túllép a marketingen, és kiterjed a tervezésre, a fejlesztésre, 

a minőségellenőrzésre, a képzésre, stb., is; 

 kialakíthatók komplex turisztikai termékek, a térség sajátos arculatot nyer, 

márkatermékek jöhetnek létre, így a turisták tökéletesebb élményhez jutnak, és 

visszatérnek, jő hírünket keltik – mindez versenyelőnyt jelent; 

 elégedettebbek lesznek a turisták és jobb forgalom várható; 

 

- az önkormányzat és a helyi közösség számára 

 az önkormányzat több turisztikai feladat elvégzését a TDM szervezetre bízhatja; 

 a turizmussal kapcsolatos döntések szakszerűen elő lesznek készítve; 

 nagyobb és tisztább forgalom várható a térségben, így másképpen nem 

hasznosítható erőforrások (tájkép, vízpartok, népi hagyományok, stb.) a 

turizmusban az eddiginél jobban értékesíthetővé válnak; 

 a turizmus nagyobb mértékben hoz be máshol megtermelt jövedelmeket a 

település/térség gazdaságába; 

 új munkahelyek teremtődnek, a fiatalok kevésbé vándorolnak el a térségből; 
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 a közösségteremtés új lendületet kap; 

 az önkormányzat idegenforgalmi adóbevételei nőnek; 

 - a vállalkozások számára  

 egyedül meg nem valósítható szakmai feladatok válnak teljesíthetővé, például 

komolyabb marketingakciók, közösségi léptékű fejlesztések; 

 biztosabb forgalom és nagyobb bevételek várhatók; 

 jobb érdekérvényesítés; 

 szakmai gondokkal lesz kihez fordulni, senki sem marad egyedül.  

 

Mik lehetnek a hátrányok, ha a TDM szervezet létrehozása nem sikerül? 

 

A fentebb felsorolt valamennyi előny elmaradása; a turizmus eddigi spontán alakulásának a 

folytatódása; a széthúzás, a tehetetlenség, a beletörődés és a bizonytalanság fennmaradása; a 

turisták elégedetlensége és csökkenő forgalma – összességében a turizmus által nyújtott 

lehetőségek kihasználatlansága és a turizmus negatív hatásainak elburjánzása. 

 

Ki kezdeményezze a TDM szervezet létrehozását? 

 

A TDM szervezet létrehozását bárki kezdeményezheti, de egy jó szervezet létrehozásához 

fontos, hogy a tagság előbb megértse a TDM lényegét. Ezt elősegítheti például egy 

partnerségi program létrehozása. (Ilyenre a Balaton régióban került már sok, ahol a Balatoni 

Integrációs Kht. által szervezett mintegy 25 workshop keretében elméleti- és gyakorlati 

szakemberek ismertették a települési önkormányzatok, turisztikai vállalkozások, civil 

szervezetek, a turizmusban érdekelt egyéb intézmények és az érdeklődő lakosok számára a 

TDM lényegét és a TDM szervezetek kialakításának eddigi tapasztalatait.) Sokat segíthet a 

sajtó, illetve a már működő TDM szervezetek meglátogatása egy tanulmányút keretében. A 

tapasztalatok alapján az így nyert ismeretek birtokában kulcsfontosságú az önkormányzat 

meggyőzése, támogatásának megszerzése, majd aktív részvétele a szervezetben Ez a 

vállalkozókban és a lakosságban is bizalmat kelt.  

 

Mitől lesz TDM szervezet egy szervezet? 

 

Attól, hogy az „alulról való építkezés + 3P” alapelvekre épül. Tehát önkéntes részvételen, 

partnerségen alapul, a tagok összetételében egyaránt képviselve vannak az önkormányzatok, 

vállalkozások, szakmai és civil szervezetek; tevékenysége összetett, nemcsak 

marketingfeladatokat lát el, hanem kutatással, tervezéssel, termékfejlesztéssel, projekt 

menedzsmenttel, minőségbiztosítással, szakmai tanácsadással, monitoringgal, stb., is 

foglalkozik; végül a tagság anyagi és jogi hozzájárulásának köszönhetően független, és önálló 

tevékenységet képes folytatni.  

 

Milyen kapcsolatokra terjedjen ki a partnerség?  

 

A TDM-ben fontosak mind a belső, mind a külső kapcsolatok. A belső kapcsolatok magát a 

TDM szervezet tagságát és munkaszervét érintik, itt alapvető a partnerség kialakítása közös 

érdekeltség alapján. Jól kialakított szervezet, demokratikus légkör és döntéshozatal, a 

menedzser elfogadottsága és szakszerű munkája, valamint a javuló forgalmi eredmények 

elérése jelentik a legfontosabb tényezőket a belső kapcsolatok megfelelő alakítása és a jó 

együttműködés kialakítása szempontjából. Ha ez sikerül, akkor gyorsan elterjed majd a 

közösségben az „Együtt megcsináljuk!” szemlélete is.  

 



 143 

A külső kapcsolatok szerteágazóak. Mindenekelőtt a kulturális és a természeti környezetet 

fontos kiemelni, amelynek hasznosítással egybekötött védelme a TDM kiemelt feladata, 

hiszen a turizmus egyik alapvető eleme – a vonzerő – rendszerint e környezethez tartozik. A 

TDM szervezetben nyilván a vonzerő (gyógyfürdő, nemzeti park, múzeum, erdő, tó, kulturális 

központ, stb.) képviselője lehet csak jelen, és fontos, hogy jelen is legyen, hiszen a vonzerő 

védelméhez és hasznosításához nélkülözhetetlenek a szakismeretei. Ha az állandó tagság 

gondot okozna, akkor más, rugalmas megoldást kell találni a számára (tiszteletbeli tag, 

megfigyelő, stb.). Hasonlóképpen fontos partnerek a közlekedési és már partner szervezetek, a 

szakmai és civil szervezetek, az államigazgatás decentralizált szervei, a sajtó, stb. 

 

Milyen módon lehet partnerséget fenntartani?  

 

A TDM szervezet fennmaradása elsősorban a szervezet működési eredményeitől függ. Ha a 

tagok csak a tagdíjat fizetik, de nem javul a forgalom, nincs semmi változás, akkor egy éven 

belül csalódottan otthagyják azt, és vége lesz a partnerségnek is. Az eredmények viszont 

döntő mértékben az alapelvek tiszteletben tartásától és a menedzser szakmai és emberi 

alkalmasságától függnek. A menedzser szakmai alkalmasságának elbírálásához igen fontosak 

a referenciák (megfelelő képzettség, pl. turizmus szakos diploma, előző munkahelyek 

véleménye, pályázatának szakértői elbírálása, stb.). Az emberi alkalmasságról viszont a TDM 

szervezet tagjainak kell megbizonyosodniuk. A település számára még ismeretlen, új 

menedzser alkalmazása esetén ezért igen fontos próbaidőt kikötni.  

 

Mi a desztinációs menedzser feladata? 

 

A desztinációs turisztikai menedzser elsődleges feladata a professzionalizmus biztosítsa a 

turizmus minden területén. Emellett reá és munkatársaira hárul a partnerek 

együttműködésének ösztönzése és elősegítése a térségben, a turisztikai termékek 

előállításához és sikeres működtetéséhez szükséges koordináció biztosítása, valamint a 

különböző szakmai tevékenységek elvégzése vagy megszervezése (mint a kutatás, tervezés, 

projektmenedzsment, a fejlesztések és a működtetés monitoringja, a marketing, a képzés, 

stb.), valamint a kötelező adminisztráció és a szervezet képviselete. Munkáját a közösség és a 

helyi viszonyok alapos megismerésével kezdi, majd valamennyi partnerrel egyeztetve egy 

desztinációs menedzsment tervet (avagy szakmai tervet és cselekvési programot) dolgoz ki, 

amely meghatározza a távlati és azonnali célokat, valamint teendőket. A közös célok tudják 

leginkább elősegíteni a partnerséget és az együttműködést, ami lehetővé teszi a szétszórt 

tevékenységek egy irányba terelését és szinergikus hatás elérését. A tervezés során választ 

kell adnia azokra a kérdésekre, amelyek a fenntartható turizmus megteremtéséhez 

megkerülhetetlenek és a TDM lényegét adják:  

 a turisták igényei hogyan elégíthetők ki; 

 a szakma nyereségessége hogyan érhető el; 

 a közösség hogyan vonható be a turizmusba, és mi lesz a haszna belőle; 

 a környezet védelme és ápolása hogyan biztosítható? 

 

Hogyan kezdődhet meg a helyi szintű TDM szervezetek létrehozása? 

 

Az építkezési folyamatot regionális szintű kutatással célszerű kezdeni, hogy megtudjuk, mely 

településeken van egyáltalán realitása a partnerség kialakításának és a szervezet 

létrehozásának. A kutatás első fázisában döntően a jelenlegi turizmus jellemzőiből és a 

meglévő adatokból indokolt kiindulni. A kutatás során figyelembe veendő főbb tényezők a 

következők: 
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 vonzerő, 

 közlekedés (megközelíthetőség), 

 szálláshelyek kapacitása és forgalma (vendégéjszakák száma), 

 vendéglátás (üzletek száma), 

 egyéb szolgáltatás (üzletek, posta, rendelő, gyógyszertár, rendőrség), 

 szervezetek (Tourinform irodák, működő vállalkozások, civil szervezetek), 

 lakosság, gazdasági és társadalmi tényezők.  

A fenti tényezők közül a vendégéjszakák száma jelenti a kiinduló alapot, hiszen ahhoz, hogy a 

köz és a magánszféra együttműködésén alapuló szervezetek jöhessenek létre, alapvető, hogy 

az adott településeken mindkét szektor rendelkezzen megfelelő nagyságú forrásokkal ahhoz, 

hogy a TDM szervezetet létrehozzák, és hatékonyan működtessék. A vendégéjszakák alapján 

lehet következtetni arra, hogy a magánszféra mekkora forgalmat realizál a turizmusból, és 

jórészt a vendégéjszaka forgalomhoz kapcsolódik az önkormányzat turizmusból származó 

adóbevétele is. A kiválasztási folyamat tulajdonképpen a települések előbbi ismérvek szerinti 

vizsgálatával indul.  

 

Mit tehetnek azok a kis települések, amelyeknek túl kicsi még a turistaforgalma?  

 

Egyrészt csatlakozhatnak megfigyelőként a mikrorégiós TDM szervezethez. Másrészt többen 

összefogva közösen is létrehozhatnak egy önálló TDM szervezetet (egyesület és a 

munkaszerv szerepét betöltő Tourinform iroda vagy nonprofit kft.). Erre példa a Balaton 

Riviéra Turisztikai Egyesület, amelyet Alsóörs, Felsőörs, Csopak, Lovas és Palóznak 

települések közösen hoztak létre, és amely mind az öt települést képviseli majd a mikrorégiós 

TDM szervezetben.  

 

Milyen kompetenciákat szükséges a TDM szervezet számára biztosítani? 

 

A település turizmusrendszerének koordinálását a helyi TDM szervezet akkor tudja ellátni, ha 

a turizmust érintő legfontosabb kérdések a hatáskörébe tartoznak, vagy tud hatni rájuk. Ezért 

alapvető, hogy az egyesület létrehozásakor a település önkormányzata és a turisztikai 

egyesület megállapodjon arról, hogy az önkormányzat milyen jogokkal és kötelezettségekkel 

ruházza fel az egyesületet a helyi turizmus szervezését és irányítását illetően. A megállapodás 

szerződéses formában jön létre, amelyben rögzítik, hogy jogokból és kötelezettségekből 

származó feladatok ellátásához az önkormányzat milyen pénzügyi és egyéb eszközökkel, 

illetve mely jogkörök átadásával járul hozzá. Ezt követően válik az önkormányzat is a 

turisztikai egyesület tagjává, és jön létre a köz- és a magánszektort egyaránt tömörítő TDMSz, 

melynek döntéshozó testületében egy szavazati joggal az önkormányzat is részt vesz.  

 

A munkaszerv csak Tourinform iroda vagy nonprofit Kft. lehet?  

 

Nem, a tagság szabadon dönt, de az eddigi hazai tapasztalatok alapján ez a két forma vált be 

leginkább. A Tourinform iroda helyett alkalmas lehet magán információs iroda is, 

amennyiben sikerül megállapodni a fenntartói jogok egyesületnek való átadásában. Emellett – 

akár az előbbi két formát, akár önálló nonprofit kft-t hoznak létre munkaszervként, az 

egyesületnek lehetősége van további kft. létrehozására is, például a beutaztató tevékenység 

ellátására vagy a helyi termékek és ajándéktárgyak értékesítésének elősegítése céljából. 

 

 

Mi az előnye a nonprofit Kft-nek a gazdasági tevékenységet folytató Kft-vel szemben? 
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A közhasznú tevékenységet folytató nonprofit kft. előnyt élvez például a pályázatok során, 

ahol magasabb támogatási arányt élvez, így alacsonyabb saját erővel kell rendelkeznie.  

 

Mekkora költségvetés szükséges és ki állapítsa meg a tagdíjakat? 

 

A tagoknak kell felmérni az elvárt feladatok elvégzéséhez szükséges feltételeket és azok 

költségeit, s annak alapján – egymás között mérlegelve az érdekeltséget, a teherviselési 

képességet, és a lehetséges egyéb forrásokat – maguk állapítják meg a tagdíjakat. Ezt azután 

az egyesület közgyűlése fogadja el.  

 

Miért fontos az internet a TDM szervezet számára? 

 

A TDM szervezet egységes informatikai háttérre épül, amelynek kiépítésére pályázati 

források is rendelkezésre állnak. Ez lehetővé teszi majd a hatékonyság javítását, és mind az 

üzleti partnerek közötti, mind a fogyasztók felé irányuló kapcsolatok jelentős javítását az e-

marketing segítségével. (TDM Működési Kézikönyv, 8-12.pp.) 

 

 

A fejezet további részében mintákat láthatunk a Magyarországon már sikeresen működő 

TDM szervezetek gyakorlatából, amelyek mások számára - önmagukban is - alkalmat adnak 

arra, hogy más-más megfontolásból és más környezetben ugyan, de a helyi adottságokra 

építve hogyan lehetne egy sikeres szervezetet felépíteni. 

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye TDM szervezet 

 

A TDM szervezet munkaszervezete egy decentralizált modell alapján működik, Tarcalon, 

Erdőbényén, Szerencsen és Tokajban vannak az információs irodák, amelyek feladata a helyi 

turisztikai kínálat koordinálása és önálló turisztikai termékek előállítása a helyi turisztikai 

szolgáltatók bevonásával. 

  

A Tokaj-hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye TDM szervezet sikeresen pályázott a TDM 

szervezetek támogatására megjelent pályázatra. A sikeres angol és német nyelvi turisztikai 

képzések, a turisztikai hotline elindítása, valamint a TDM irodák megnyitása után a 

legfontosabb tevékenység a megfelelő információs anyagok megjelentetése volt. A 

kiadványok online is megtekinthetőek.  

A közeljövőben Szerencsről, Tállyáról, Rátkáról, Erdőbényéről, Tarcalról és Tokajról a 

turisztikai kínálatot bemutató térképek is napvilágot látnak, közel 20.000 példányban. A 

gazdasági válság ellenére az irodák már - egy néhány hónapos működés során is - milliós 

bevételt termeltek ki a szolgáltatók számára. (www.boon.hu) 

Az Orfűi Turisztikai Egyesület TDM szervezet 

A 2008-ban megalakult Orfűi Turisztikai Egyesület (Orfű, Abaliget, Husztót és 

Kovácsszénája települések) is sikeresen pályázott és nyert európai uniós forrást a TDM 

szervezet felállítására és működtetésére. Az egyesület jelenleg 28 tagot számlál, közöttük 

találjuk a település több szállásadóját, vendéglátóhelyét és a turizmussal kapcsolatban álló 

civil szervezeteket is. 

Az egyesület munkaszervezete, az orfűi TDM 2010. január 4-én kezdte meg működését. A 

szervezet a térségbe látogatók magas színvonalú kiszolgálására, informálására, a 
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vendégelégedettség növelésére törekszik. Ezen túl feladatkörébe tartozik a Tourinform iroda 

szakmai irányítása, működtetése is. A TDM a rendezvényhelyszíneken és nyáron a strand 

mellett is felállít egy információs pontot, illetve az információs táblarendszer megújítását is 

tervezi. Egy korszerű internetes szállásfoglalási rendszer bevezetésére is sor kerül még az idei 

év folyamán. 

A TDM céljai között szerepel a térség új vonzó arculatának kialakítása és a 

marketingtevékenység dinamizálása. Az új arculat az Orfűre jellemző színességet, 

ezerarcúságot tükrözi vissza. Az új jelmondat a „Színezd újra az életed!”, hiszen egy igazán jó 

nyaraláskor az ember felüdül, kikapcsolódik, feltöltődik, szórakozik, és mindezt Orfű 

biztosítani tudja az ide látogatóknak. Ezzel az új színes arculattal jelennek meg a kiadványok 

és a megújult Orfű honlap is. Orfű a 2010-es év utazási kiállításain, Budapesten és számos 

vidéki nagyvárosban, is részt vett. 

A TDM szándéka szerint a turisztikai fejlesztéseket a szolgáltatók és a helyi lakosság 

bevonásával, a vendégek igényeivel összhangban, a fenntartható fejlődés szempontjai szerint 

kívánja megvalósítani. A TDM nem csak a turisztikai egyesület tagjainak és a térségbe érkező 

turistáknak, hanem az egész településnek és polgárainak az érdekeit is szolgálja. Arra 

törekszik, hogy a térség páratlanul szép és értékes természeti környezete úgy legyen Orfű 

sokszínű turisztikai kínálatának a része, hogy közben megóvásra is kerüljön. Az Európai 

Bizottság EDEN elnevezésű projektjében – amelyet hazánkban a Magyar Turizmus Zrt. 

bonyolít le – 2009-ben „Magyarország legjobban fejlődő ökoturisztikai desztinációi” közé 

került be Orfű, az idei évben pedig „Magyarország legígéretesebb természetes vizű 

desztinációja” címre pályázik. Az egyesület részt vesz egy átfogó ökoturisztikai projekt 

kidolgozásában is, a ROP Komplex Turisztikai Vonzerőfejlesztés pályázatán 

projektpartnerként.  

A 2010-es év várhatóan fellendülést hoz a település turizmusában, hiszen elkészül a Baranyai 

Élménykörút elemeként a Pécs-Orfű-Abaliget kerékpárút, az Aquapark és az Aktív 

Víziturisztikai Központ. (www.orfu.hu) 

 Gyenesdiás TDM szervezete 

 

A Gyenesdiási TDM szervezet, mint az ország egyik legrégebbi ilyen szervezete 

egyesületként alakult és működik napjainkban is. Jelenleg éves szinten 80 tagot számlál, 

köztük Gyenesdiás Önkormányzatát is, amely egyike volt az alapító tagoknak. Az egyesület 

tagjait a települési önkormányzaton kívül azon vállalkozók, vállalkozások és cégek, amelyek 

turisztikai tevékenységet folytatnak és felismerték a TDM szervezet nyújtotta előnyöket. Az 

egyesületi tagok között a fluktuáció alacsonynak mondható: évente 4-5 tag cserélődik ki. Az 

egyesület tagjainak jogai azonosak, minden tagnak 1 szavazata van, felelősségük pedig a 

befizetett tagdíj mértékéig terjed.  

A szervezet fő bevételi forrását a tagok által fizetett éves díj adja (amennyiben a tagdíj 

befizetése elmarad, a tagi közgyűlés dönthet a hátralékban levő tag Egyesületből való 

kizárásából). A tagdíj nagysága 15-60.000 HUF között mozog és a tagok által nyújtott 

szolgáltatás jellemzői alapján kerül kiszámításra (pl. szálláshelyek esetében szobaszám, 

éttermeknél férőhelyek száma alapján). Bevételt jelent még a önkormányzat által beszedett 

idegenforgalmi adó 10%-a. E források biztosítják az egyesület működését, fedezve annak 

kiadásait.  Ezen felül alkalomszerű bevételt jelenthetnek a pályázatokon keresztül szerzett 

támogatások, illetve hirdetési felületek értékesítéséből származó bevételek. 
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Vagyonszerzésre irányuló tevékenységet az egyesület kizárólag az alapító okiratban 

megnevezett célok megvalósításáért végeznek, ezért azok vállalkozási tevékenységnek nem 

minősülnek, pénzügyi folyamatok ez alapján kerülnek elszámolásra.  

Az Egyesület tevékenységéről, teljesítményéről az éves taggyűlésen kívül 2-3 hetente hírlevél 

formájában tájékoztatja tagjait. (Segédlet a TDM szervezetek jogi formájának és szervezeti 

modelljének megválasztásához 13-14. pp.) 

 

Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület 

 

Bük Város Önkormányzata 2008 őszén beadta regisztrációját a helyi TDM szervezet 

létrehozásával kapcsolatban, a regisztrációt a Nyugat-dunántúli Fejlesztési Tanács 

támogatta. Ezek után a helyi önkormányzat megkezdte a szervezetnek felállítását, 

amelynek fő tevékenysége Bük, Bükfürdő turizmusának fejlesztése lenne. A 2009. 

január 26.-án megtartott közgyűlés keretein belül megválasztották a 20 főből álló 

előkészítő bizottságot, amely feladatterv alapján megkezdték az előkészületeket. 

Munkájuknak köszönhetően május 22-én megalakult a Bük, Bükfürdő Közhasznú 

Turisztikai Egyesület. (www.matur.hu/public) Az egyesület - az általa foglalkoztatott 

szakemberekkel- hivatott elvégezni Bük és Bükfürdő települések turizmusának 

szakmai feladatait, melyek az egyesület alapszabálya (www.buk-furdo.hu) szerint az 

alábbiak: 

 a turisztikában érdekelt vállalkozások, szolgáltatók tevékenységének 

összehangolása, 

 támogatása, érdekképviselete, 

 önkormányzati és vállalkozói turisztikai tevékenységek összehangolása, 

 az érintettek széles bevonásával a marketing stratégia kialakítása, 

 összehangolt turisztikai termékfejlesztés, 

 helyi turizmus fejlesztése érdekében települési beruházások kezdeményezése 

a helyi 

 önkormányzatnál, 

 turisztikai információs iroda működtetése, 

 turisztikai szolgáltatások közvetítése, 

 turisztikai informatikai rendszer működtetése, hozzáférés biztosítása a tagok 

részére, 

 a helyi turisztikai szolgáltatásokról, eredményekről, turista elégedettségről 

adatok 

 folyamatos gyűjtése, statisztikák készítése, 

http://www.matur.hu/public
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 turisztikai szempontból fontos rendezvények, programok kezdeményezése, 

megvalósítása, 

 tagság folyamatos informálása a tervezett programokról, az egyesület 

eredményeiről, 

 képzési igények felmérése, képzések megszervezése, 

 szakmai szervezetekkel és a környező térség más turisztikai egyesületeivel 

való együttműködés, 

 turisztikai célú pályázatok figyelése, pályázatok kiírásának kezdeményezése, 

pályázatokon való részvétel, 

 a vonatkozó szabályozás és a végrehajtási gyakorlat figyelemmel kísérése és 

elemzése a társulás céljában megjelölt szempontok alapján, 

 a társulás tagjainak közös érdekképviselete a hatóságok, önkormányzatok, 

más kívülállók kapcsolatában.  

 

 Veszprémi Turisztikai Non-profit Kft. 

 

A Veszprémi TDM szervezet 2009. február 1.-től kezdte meg működését. A TDM szervezet 

non-profit kft-ként működik, amelynek tulajdonosai 70%-ban Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a további 30% tulajdonrészen osztozik a Kittenberger Kálmán Növény- és 

Vadaspark Szolgáltató Kht., a Veszprém Aréna, valamint a Veszprémi Turisztikai Egyesület. 

Habár a tulajdonosi arányok nem azonosak, a társasági szerződés értelmében minden tagnak 1 

szavazata van. Alapvetően a tulajdonosi befizetések (tulajdoni arányban) biztosítják a Kft. 

működésének 75%-át, a maradék 25%-ot pedig saját bevételből (marketing tevékenység, 

jegyértékesítési jutalék, saját árukészlet eladás) fedezik. (Segédlet a TDM szervezetek jogi 

formájának és szervezeti modelljének megválasztásához, 14-15. pp.) 

 

A szervezet alapszolgáltatásai a (http://west-balaton.hu) alapján: 

 

 Turisztikai információnyújtás - TOURINFORM 

 Ajándéktárgyak árusítása, ajándékbolt üzemeltetése 

 Idegenvezető közvetítés 

 Jegyárusítás helyi, belföldi és külföldi rendezvényekre 

 Érintőképernyős információs pontok (touch info) 

 A szezonban információs pont működtetése 

 eMarketing (saját honlap, havonta hírlevél küldése, PR 

 cikkek, események a világhálón) 

 Turisztikai marketingtevékenység végzése (saját kiadványok készítése, 

kiállítások és vásárokon a desztináció képviselete, sajtókapcsolat) 

http://west-balaton.hu/
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 Kutatás és termékfejlesztés 

 Turisztikai projektek segítése, pályázatírás 

 

4.3.5 . A különböző funkciók célcsoport- szemlélete és használata (például a lobby területén) 
 

A TDM szervezetek egyik fontos feladata az egyes desztinációk azonos értékek mentén 

történő megjelenítése, képviselete. Ezen belül szükséges, hogy az egyes tagok/tagszervezetek 

is megtalálják azt a hozzáadott értéket, - melyet saját részvételük alapján - módjukban áll 

önmaguk számára biztosítani. Mindehhez már a szervezet megalakítását megelőzően indokolt 

feltérképezni az egyes szerepköröket, és ez alapján meghatározni a jelenlegi (vagy 

potenciális) tagok szervezeten belüli, illetve a szervezet külső megjelenítéséhez kötődő 

feladatait/szerepvállalását.  

Az alkalmazandó módszerek egyike az un. ,,stakeholder elemzés”, amelynek során a 

stakeholder (résztvevői) térkép megrajzolása az érintett kör pontos definiálásával 

kezdődik. A turizmusban, vagyis a desztinációs szervezet működtetésében érintett 

(vagy potenciálisan érintett) személyeket, csoportokat célszerű ,,brainstorming” 

(ötletgyűjtés) segítségével rögzíteni (javasolt hívókérdés: „Milyen személyekkel és 

csoportokkal kerülnek a csoporttagok munkájuk során kapcsolatba?”). Az érintettek 

sokaságának definiálása, és az egyes elemek közös értelmezése után érdemes a 

továbbiakban már csak a 7±2 leginkább meghatározónak tartott érintettre 

összpontosítani. A szelekcióhoz kapcsolódó hívókérdés: „Mely csoportok vagy 

személyek képesek a legmeghatározóbb módon a tervezett változások kimenetelét 

befolyásolni?” A stakeholder térkép az érintettek körét egy háromdimenziós 

modellben helyezi el. A vizsgált dimenziók a következők: 

 milyen befolyással rendelkezik az adott csoport, illetve személy a 

 szervezeten belül, 

 milyen mértékű támogatás remélhető tőlük a működés során, illetve 

 mekkora hatással lesz a szervezet működése az adott érintett, vagy 

 érintettek személyes sorsára. 
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19. ábra: Példa a stakeholder térképre 

Forrás: Turisztikai Desztináció Menedzsment szakmai olvasmányok 

                           elektronikus tananyag  

 

A térkép alapján (19. ábra) azonosíthatóak a változás-, fejlesztés szövetségesei, illetve azok a 

belső erők, amelyekre a potenciális, vagy már meglévő ellenállásuk miatt kiemelt figyelmet 

érdemes fordítani. 
 

Fentiek alapján is bizonyítást nyert, hogy a TDM szervezetek valamennyi tagja akkor 

vesz részt hatékonyan a munkában, ha annak eredményességéről megbizonyosodik.  

A ,,Balatoni TDM füzetek - Új lehetőségek a turisztikai együttműködésekben” c. 

kiadvány (Nyírádi-Semsei, 2007) 4. sz. melléklete tartalmazza mindazokat a 

lehetőségeke/előnyöket, amelyek gyakorlatba történő átültetése biztosítéka a sikeres 

munkának. 

 

A TDM szervezeti modell által a vállalkozó tagok számára nyújtott előnyök: 
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 a szervezeteket turisztikai szolgáltatók, vállalkozók és az önkormányzat kölcsönös 

előnyök alapján közösen hozzák létre a térség turizmusának fejlesztése érdekében; 

maguk határozzák meg céljaikat, működésük formáját, döntenek a fontos kérdésekben, 

 a többszintű modell „alulról” építkező, ezzel biztosított, hogy a turisztikai szolgáltatók 

/ tagok érdekeit a modell összes szintje képviselje, 

 a turisztikai szolgáltatók/tagok érdekeiket egységesen képviselik a helyi 

önkormányzatnál (aki szintén tag) és további szinteken is, ugyanakkor ezen érdekek 

egyúttal a közösség érdekei is, 

 minden tag részt vehet/vesz a térséget átfogó közösségi fejlesztések javaslattételében, 

új turisztikai termékek kialakításában, azokról szóló döntésekben, megvalósításban, 

 minden tag adatai szerepelnek egy közös adatbázisban, mely alapját képezi a szervezet 

által működtetett önálló portállal rendelkező informatikai TDM rendszernek, 

amelyben minden tag az igényeinek megfelelő szintű kiépítettségben szerepeltetheti az 

adatait, illetve használhatja a rendszer nyújtotta szolgáltatásokat, 

 minden tag szerepel(het) a közös marketing megjelenésekben, s a közös arculat 

kialakításnak és megjelenésnek köszönhetően vonzóbbá teszi a települést, térséget, 

ezáltal növeli a tagok forgalmát, 

 a modell folyamatosan nyitott új turisztikai szolgáltatók befogadására, ezáltal nagyobb 

turisztikai potenciált képvisel a település vagy térség, 

 lehetőséget teremt azon települések összefogására, bekapcsolódására is, ahol a 

turisztikai szolgáltatók száma kevés ahhoz, hogy önállóan fenn tudjon tartani egy 

szervezetet, 

 a szervezetek általános működési költsége arányos a szervezet méretével, valamint az 

általános tagi szolgáltatásokon felül biztosított egyéb konkrét programok, marketing 

termékek költségeihez csak az járul hozzá, aki érdekelt annak várható eredményeiben, 

 a turisztikai vállalkozó pénzét (tagdíját) a település kiegészíti a szervezetben, ezáltal 

„visszakerül hozzá az adója egy része”, amellyel nagymértékben megnövel(het)i saját 

marketingre fordítható keretét, 

 a TDM szervezet által egy kompetencia központ jön létre, amelyben a tagok a 

tagdíjukkal olyan szaktudást vásárolnak, amellyel önállóan nem rendelkeznek, 

 a turisztikai szolgáltató tag szolgáltatása a TDM szervezetben kiegészül a többi tag 

szolgáltatásával, azaz a település/térség gyakorlatilag egy „nagy szolgáltató (élmény) 

centrummá változik”, amelynek komplex szolgáltatásait könnyebb értékesíteni, 

 a tagok a TDM szervezet számára kiépített informatikai rendszerből folyamatos 

naprakész statisztikákat kapnak, amely a tervezéshez alapvető fontosságú, s a tagok 

tudatos termékfejlesztését is elősegíti. 

 

A TDM szervezeti modell által az önkormányzati tagok számára nyújtott előnyök: 

 

 .az önkormányzat megfelelő kompetencia szintre delegálhatja a turisztikai 

marketingben vállalt feladatait, egyúttal „megszabadul” annak felelősségétől, 

 az önkormányzat egyenrangú tagként részt vesz a helyi turisztikai döntésekben, tehát 

„beleszólása” és rálátása változatlanul megmarad az eseményekre, de a piaci és 

közösségi érdekek érvényesülhetnek a döntésekben a „közigazgatási szükségszerűség” 

helyett, 

 az önkormányzat számára a feladat megfelelő szintre delegálása – hosszabb távon – 

pénzügyi megtakarítást jelent, hiszen pl. a TDM szervezet létrejöttét követően nem 

neki kell a Tourinform iroda működését finanszírozni.  
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 az önkormányzat aktív szerepvállalásával támogatja az összes érintett vállalkozást, 

ezáltal erősödik a támogatottsága, javulhat működésének megítélése, 

 a TDM szervezet működése révén növekszik a turisztikai szolgáltatók forgalma, 

ezáltal az önkormányzat adóbevétele is, 

 hatékonyabban tudja támogatni a helyi vállalkozásokat a turisztikai fejlesztésekre 

fordított eszközeivel. 

Végül a „Hajdúszoboszló új minőségű turisztikai menedzseléséért” című rendezvényen 

(www.szoboszloihirek.hu) elhangzottak is alátámasztják azt a tényt, hogy a jövőben 

kiemelten fontos feladat lesz a Magyar Turisztikai Desztinációk és Menedzsment-szervezetek 

Szövetségének a létrehozása, mint szakmai érdekérvényesítő és lobby szervezet, továbbá a 

TDM központi koordináció szakmai- és személyzeti megerősítése is. 

 
4.3.6. Első példák a saját tapasztalatok köréből. Személyes változtatás-módszereink reflexiója 

 

A hazai TDM szervezetek megalakítása és működtetése a legtöbb esetben csak egy-két éves 

múltra tekint vissza, de az eddig eltelt, viszonylag rövid időszak értékelése is hasznos 

információkkal szolgálhat mind a döntéshozók, mind pedig a turisztikai piac aktív szereplői 

számára. 

  

Az ÉAOP-1.1.2.-2008-0019 sz. projekt keretein belül elvégzett, (a TDM szervezetek 

működésnek elemzésére vonatkozó) kutatás eredményeinek elsődleges feldolgozását 

követően lehetőség nyílt az eddigi tapasztalatok összegzésére. A megkérdezettek 

véleményének értékelése csak néhány kulcsterületre vonatkozóan, – nem a részletes elemzés 

igényével, hanem mindössze információs jelleggel - kerül bemutatásra. 

 

A TDM szervezetek megalapításának lépései a választ adó szervezetek példája alapján - 

szinte kivétel nélkül - leképezik a szakirodalomban ajánlott sorrendet. Az alábbiakban az 

általános gyakorlat rövid összegzése található. 

 Első lépésként a partnerek tájékoztatását, fórumok tartását, tanulmányút szervezését, 

illetve a térségi összefogás igényét rögzítették. 

 Ezt követően került sor a regisztrációra, az önkormányzatok, a vállalkozók, illetve a 

civil szervezetek bevonására, a pályázatok előkészítésére. 

 Harmadik lépésben történt a pályázatok beadása, többségében az egyesületek meg-, 

illetve átalakítása, valamint a tagtoborzás. 

 A TDM munkaszervezetek létrehozása, a jövőbeni célmeghatározások, a Tourinform 

irodák integrálása volt a leggyakrabban megjelölt tevékenység az utolsó előtti 

fázisban.  

 Az utolsó lépésként általánosságban a menedzser kiválasztását, illetve a tényleges 

munka beindítását jelölték meg. 

 

A sikeresség tényezőinek gyakorisága a ,,kiemelten fontos” kategória megjelölése alapján: 

 

 szaktudás:  90,2% 

 érdekfelismerés: 90,2%  

 összefogás: 96,8% 

 megfelelő menedzser kiválasztása: 79,8%  

 meglévő szervezeti háttér (pl.: Tourinform iroda): 63,6%  

 állami támogatás: 55,0% 

 az önkormányzatok szerepvállalásának csökkentése: 18,1%  
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 meglévő egyedi turisztikai vonzerők: 55,6% 

 turisztikai termékek kialakítása: 73,9%  

 

A TDM szervezetek létrehozása szempontjából (kiemelkedően magas értékkel) megerősítést 

nyert az összefogás elsődlegessége, valamint a szaktudás és a közös érdekfelismerés 

meghatározó szerepe. A vártnál talán alacsonyabb arányt képvisel a humánerőforrás 

szerepvállalásának fontossága, de a mindennapi gyakorlat alapján tudjuk, hogy egy-egy aktív, 

szakmailag is elkötelezett személy munkája (a közösségi összefogás mellett is) meghatározó 

lehet.  

 

A szervezetek működését a hatékonyság szempontjából értékelve a ,,legfontosabb befolyásoló 

tényező (1- 8-ig, ahol 1= legkevésbé fontos)” legmagasabb értékének megjelölési gyakorisága 

alapján: 

 külföldi szervezeti mintával való azonosulás: 4=26,7% 

 rendelkezzen a térség megfelelő turisztikai potenciállal: 8= 27,6% 

 a vállalkozói szféra összefogása: 8=16,9% 

 az önkormányzati turisztikai feladatok átadása: 7=7,4% 

 kiemelt marketing munka: 8=12,8% 

 pályázati támogatás: 5= 63,1% 

 fenntarthatóság: 8=17,9% 

 humánerőforrás rendelkezésre állása: 7=11,0% 

 

Fenti felsorolás alapján egyértelmű, hogy a megkérdezettek a leginkább befolyásolónak a 

turisztikai potenciál meglétét, a fenntarthatóságot, az összefogást és a marketing munkát 

tekintik. Meglepő, hogy a pályázati támogatás igénybevétele, illetve a külföldi ,,jó 

gyakorlatok” adaptálását kevésbé ítélik meghatározónak. 

 

A TDM szervezetek egyik legfontosabb tevékenysége a közös marketing munka, amelyhez a 

leggyakrabban használt eszközöket mutatja be (az alkalmazás gyakoriságának megadásával) a 

következő felsorolás: 

 Külföldi turisztikai szakkiállításon való megjelenés: 56,0% 

 Belföldi turisztikai szakkiállításon való megjelenés: 96,0% 

 Kiadványkészítés: 92% 

 Önálló honlap készítése, fejlesztése: 100% 

 Multimédiás CD / DVD készíttetése: 48% 

 Szórólap: 72% 

 Plakát: 76% 

 Hirdetés rádióban/ TV-ben /újságban: 80% 

 Egyéb pl.(online hirdetés, kampány): 24 

 

Nem meglepő, hogy a honlapok működtetése alapvető feltételként jelenik meg valamennyi 

TDM szervezet marketing munkájában. Folytatódik az a tendencia, amelynek során egyre 

inkább előtérbe kerülnek az elektronikus információhordozók, szemben a hagyományos 

eszközökkel, mint például a szórólapok. A jövőben egyre inkább várható a multimédiás 

megjelenés, illetve az online hirdetések mind gyakoribb alkalmazása is. 

 

A fő turisztikai termékek vonatkozásában elsősorban a természeti erőforrások (pl.egyedülálló 

erődrendszer, a Duna, a gyógyvíz és- fürdő, szabadidőpark és termálvize), valamint a Magyar 

Lovas Színház és egyéb színvonalas rendezvények kerültek említésre. 
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Az eddig eltelt időszak tapasztalatai is alátámasztják a TDM szervezetek működtetésének 

létjogosultságát, hiszen pl. az összefogás igénye, az azonos térségben élők közös érdekeinek 

felismerése és megjelenítése, a szaktudás/információ szükségessége a hatékony munka 

alapelemét jelenti a turisztikai piac kínálati oldalán.  

 

4.3.7. Tervkészítés/a résztvevők gyakorlati tapasztalatai alapján 

 

A helyi szintű TDM szervezetek megalakításának javasolt lépéseit az alábbi, 15. táblázat 

mutatja be. Az egyes lépések időtartama a helyi szereplőktől (főleg az előkészítő szervezésre, 

majd a munkaszerv vezetésére kiválasztott személyektől) függ. 

 

15. táblázat: A TDMSZ-ek megalakításának tervezése 

Munkaszakasz Feladat  

1. Ismerkedés a TDM-mel 1.1. A TDM céljának és lényegének megértése – elsősorban az 

önkormányzat és annak vezetője részéről (a Nemzeti 

Turizmusfejlesztési Stratégia, a 2. Nemzeti Fejlesztési Terv és 

a ROP-ok megismerése, a TDM kézikönyv elolvasása, 

részvétel partnerségi programokon). 

1.2. A TDM szervezet létrehozásának kezdeményezése 

(önkormányzat vagy vállalkozók) 

2. Szervezési előkészületek 2.1. Turisztikai fórum megrendezése (külső) szakértő bevonásával.  

 Célja: 

 tájékoztatás a TDM-ről; 

 az önkormányzat részéről kompetenciák, források és 

infrastruktúra felajánlása a jövőbeni TDM szervezet 

számára, pályázati lehetőségek figyelembevétele; 

 A leendő tagság összetételét tükröző, a fórum 

résztvevői által legitimált szervezőcsapat felállítása 

(önkormányzat, vendéglátók, szállásadók, Tourinform 

iroda, utazási irodák, kultúrház, sportegyesület, 

szakmai és lakossági civil szervezetek, stb., egy-egy 

képviselője, összesen 5-15 fő); 

 alapítói (belépési) szándéknyilatkozatok gyűjtése. 

2.2. A szervező csapat felkészülése a szervezésre: 

 közös helyi gondok és célok megvitatása; 

 a szervezés stratégiájának felállítása; 

 a TDM alaposabb megismerése (kézikönyv, működő 

TDM szervezet meglátogatása) 

 ki lehet a menedzser? – javaslatok megvitatása, és a 

közös jelölt bevonása a további szervezőmunkába; 

2.3. A közösség széles körű tájékoztatása az előkészületekről (sajtó, 

internet). 

 

3. A szervezés első szakasza: 

Ismeretterjesztés 

3.1. A szervezőcsapat tagjainak személyes beszélgetése a helyiekkel. 

3.2. Lakossági és szakmai fórumok (előadók meghívása). 

3.3. Folyamatos híradás a szervezésről (tájékoztató, sajtó, internet, 

élőszó, stb.) 

3.4. További csatlakozási szándéknyilatkozatok gyűjtése.  

 

4. A szervezés második szakasza: 

Felkészülés a TDM szervezet 

létrehozására 

4.1. A szervezet jogi formájának megvitatása. 

4.2. Alapítói okirat, tagdíjrendszer, az önkormányzat és a létrejövő 

szervezet közötti szerződés tervezetének elkészítése.  

4.3. Javaslat kidolgozása a munkaszervezet felállítására és a 

menedzser személyére (ahol van információs iroda, annak 

átvételére). 

4.4. Javaslat kidolgozása a szervezet tisztségviselőinek személyére 
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(elnök, választmányi tagok, felügyelő bizottság).  

5. A TDM szervezet megalakítása Alakuló közgyűlés összehívása 

5.1. Tájékoztató a szervezőcsapat munkájáról (tevékenységnek a 

befejezése).  

5.2. Dokumentumtervezetek ismertetése, megvitatása majd 

elfogadása. 

5.3. Tisztségviselők megválasztása, a menedzser kinevezése. 

5.4. Az „Együtt megcsináljuk!” szemlélet erősítése. 

6. A helyi TDM szervezet 

tevékenységének megindítása 

6.1. Gondoskodás a munkaszerv munkafeltételiről (személyzet, iroda, 

IT). 

6.2. Az adminisztratív teendők folyamatos elvégzése. 

6.3. A szakmai munka megtervezése, TDM cselekvési terv 

kidolgozása. 

6.4. A költségvetés, a szakmai- és a cselekvési terv közgyűlés általi 

elfogadása.  

Forrás: TDM működési kézikönyv, 12-13.pp. 

 

4.3.8. Saját szervezetfejlesztési terveink megfogalmazása, esélyei és kockázata 

 

A TDM szervezetek megalakításának és továbbfejlesztésének – az információhiány mellett – 

legnagyobb akadálya a megfelelő finanszírozás biztosítása. Mivel jelen tananyag célkitűzése a 

TDM desztináció és marketing menedzsment témaköréhez tartozó, ismeretanyag közlése, 

ebben a fejezetben a finanszírozással kapcsolatos (de elsősorban a pályázati források 

igénybevételéhez kötődő) lehetőségek kerülnek kiemelésre.    

 

A TDM szervezetek önálló cselekvőképességéhez és folyamatos működéséhez szükséges 

pénzügyi forrásokat a tagoknak kell megteremteniük. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 

egyesület tagjainak legalább annyi tagdíj befizetését kell vállalniuk, amennyi biztosítja a 

munkaszervezet (Tourinform iroda vagy nonprofit kft.) rezsi-, bérleti- és egyéb költségeit; a 

menedzser (titkár) és munkatársai bérköltségét, illetve az alapvető szakmai munkát 

(marketingtevékenység, a honlap fenntartása, pályázati önerő, stb.) ellátásához szükséges 

forrásokat. Tagdíjat az egyesület fogi formájának megfelelően minden tag fizet, de annak 

mértéke tagonként eltérő (a település önkormányzata, a szobakiadók, az étteremtulajdonosok, 

a helyi kerekedők, stb., érdekeltségüknek és képességüknek megfelelően más-más 

nagyságrendű tagdíjat fizetnek). A megalakulásakor ki kell dolgozni az egyesületi 

tagdíjrendszert, melyet az alakuló közgyűlés fogad el. A szervezet költségvetése kiegészülhet 

még központi támogatással, szponzoroktól származó bevételekkel, pályázati forrásokkal, 

üzleti tevékenységből származó bevételekkel (pl. marketingszolgáltatás, helyi termékek 

értékesítése, tanácsadás, stb.). 

 

A finanszírozás elvileg szintén alulról felfelé történik: a helyi szerveztek hozzájárulása 

biztosítja a mikro régiós vagy térségi és a regionális szervezet számára a működéshez 

szükséges költségvetést, amely kiegészülhet még a fentebb már említett külső forrásokkal, 

bevételekkel. Ez azonban az ideális célállapot. Az önkormányzatok és a turisztikai (zömmel 

kis- és közép-) vállalkozások jelenleg nem képesek az önállósághoz elengedhetetlen 

költségvetést tagdíjbefizetéseikkel biztosítani. Ezért egy átmeneti időszakra szükségessé válik 

a külső források jelentősebb mértékű bevonása és a saját bevételt is eredményező 

tevékenységek kialakítása (ez utóbbira leginkább egyes szolgáltatások bevezetése és a közös 

marketingakciók nyújtanak lehetőséget, azonban ezek kialakításhoz időre van szükség).  

 

Ezen okok miatt és a Tourinform irodák gazdag tapasztalatainak felhasználása céljából is 

javasolt a helyi szintű TDM szervezet kialakításakor munkaszervként a Tourinform irodák 

figyelembevétele, illetve az önkormányzatok fontos szerepének és megnyerésének prioritása.  
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Az eddigi TDM pályázatok tapasztalatai 

 

A jelenlegi költségvetési időszakban (2007-2013) elsősorban a Regionális Operatív 

Programok (ROP) keretében rendelkezésre álló pályázati konstrukció segítségével egységes 

szakmai elvek mentén teremthető meg a magyarországi turisztikai szervezeti rendszer térségi 

és helyi szintű átalakulása. Cél, hogy a pályázat ösztönözze az alulról jövő turisztikai 

kezdeményezéseket és megteremtse az egységes hazai TDM rendszer működéséhez szükséges 

szakmai és fejlesztési keretfeltételeket.   

 

Az eddigi pályázatok tapasztalatait értékelve a következő fejezetben – elsősorban információs 

és szemléletformáló jelleggel – közlésre kerülnek azok a célterületek, amelyek fejlesztését a 

pályázati kiírások megjelölték/megjelölik, illetve azok a tapasztalatok, amelyek a pályázati 

dokumentációk alapján megfogalmazásra kerültek. Az alábbiak segítséget nyújtanak az egyes 

részterületeken belül megvalósítható tevékenységek meghatározásához, illetve rávilágítanak 

azokra a kulcsproblémákra, amelyek megoldása elősegíti a jövőbeni sikeres pályázati 

tevékenységet. 

 

A pályázati kiírások a létrejövő TDM szerveztek tevékenységén keresztül a desztinációt érintő 

alábbi legfontosabb feladatcsoportok koordinált, hatékony és eredményes ellátását hivatottak 

elősegíteni:  

 turisztikai tervezés, termék- és vonzerőfejlesztés, projekt menedzsment (pl. 

minőség- és szolgáltatásfejlesztés, innováció); 

 turisztikai információszolgáltatási, informatikai, foglalási-értékesítési és CRM 

rendszer kialakítása és működtetése; 

 marketing- és kommunikációs kampányok tervezése (összehangolása, 

együttműködés) és gyakorlati megvalósítása (a régió turisztikai szereplői a 

turisztikai termékek fejlesztésével és piacra juttatásával kapcsolatos feladatainak 

ellátásra egységes, összehangolt rendszert alakítsanak ki helyi és magterületi 

szinten); 

 turisztikai adatszolgáltatás, kutatás és monitoring rendszer működtetése; 

 emberi erőforrás-fejlesztés: képzések, továbbképzési programok, szakmai 

tanulmányutak, konferenciák, workshopok szervezése, szemléletformálás; 

 menedzsment és egyéb adminisztratív feladatok biztosítása; 

 a turisztikai szereplők tevékenységeinek összehangolása, a költségek 

csökkentése és működésük hatékonyságának növelése érdekében (partnerség és 

hálózatmenedzsment).  

 

A támogatható tevékenységek köre 

 

Helyi és térségi TDM szervezetek megalakulásának és a TDM szervezetek Szakmai 

Fejlesztési Programján nyugvó kulcsfejlesztések (kulcsprojektek) támogatása. Így kiemelten a 

TDM szervezet, a TDM Partnerségi Hálózat és a TDM által lefedett térség fejlesztéséhez 

szükséges infrastruktúra fejlesztése és komplex szakmai fejlesztési projektek 

megvalósításának támogatása.  

- TDM szervezet- és hálózatfejlesztés 

 tanácsadói szolgáltatások igénybevétele a szervezetfejlesztéshez (pl. 

szervezetfejlesztés, változás- és konfliktusmenedzsment, működési 

szabályzat, minőségirányítás, tagdíj és érdekeltségi rendszer 

továbbfejlesztése); 
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 partnerségi és hálózatépítési projektek támogatása; 

 TDM szervezetek önálló szolgáltatás- és termékfejlesztési kulcsprojektek 

előkészítése; 

 TDM szervezethez és hálózathoz kapcsolódó képzések, továbbképzések, 

tanulmányutak, workshopok és konferenciák megszervezésének a 

támogatása: 

- turisztikai konferenciák, workshopok, szakmai fórumok és 

rendezvények szervezése, 

- turisztikai képzési- és továbbképzési programok, tanulmányutak 

szervezése a szervezet által lefedett térség turizmusában érdekelt 

szakemberek, vállalkozások, egyéb szervezetek tagjai, 

munkavállalói részére (pl. informatikai, nyelvi, szakmai, 

kommunikációs, stb.),  

- szemléletformálási, tájékoztatási projektek. 

 

-   Helyi és térségi TDM szervezet infrastruktúrafejlesztése és eszközbeszerzés támogatása 

 TDM munkaszervezeti irodai infrastruktúra fejlesztése (back office) 

- irodai infrastruktúrafejlesztés támogatása, 

- irodai eszközbeszerzés támogatása. 

 Integrált térségi és helyi turisztikai információszolgáltatási és 

látogatómenedzsment rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra- és 

szolgáltatásfejlesztések (front office) 

- Tourinform irodák, turisztikai információs pontok, térségi és helyi 

desztinációs látogatóközpontok fejlesztése (eszközbeszerzés is),  

- a desztináció egészére, illetve annak alrendszereire kiterjedő 

interpretációs program és látogatómenedzsment rendszer 

kialakítása, illetve ehhez kapcsolódó, kulcsprojektek fejlesztése 

(pl. térségi és helyi turisztikai információs és 

látogatómenedzsment rendszer kialakítása és fejlesztése, 

kitáblázás, touch info pontok létesítése, mobil, helyzetfüggő 

„location based” információs rendszerek call center létesítése, 

stb.),  

- turisztikai kártyarendszerek kialakítása (megvalósíthatósági 

tanulmány készítése, kártyarendszer bevezetéséhez szükséges 

technikai háttér fejlesztése). 

 

- TDM e-turisztikai fejlesztések: informatikai, értékesítési és kommunikációs rendszer 

fejlesztése 

A turisztikai szolgáltatások IT-támogatásához és a desztinációs szint CRM 

rendszer fejlesztéshez kapcsolódó (csak a TDM szervezet lehet 

kedvezményezett): 

 szoftvervásárlás, 

 hardverfejlesztés és eszközbeszerzés támogatása (pl. laptop, projektor), 

 tartalomfejlesztés, pl.: 

- honlap fejlesztés (web-design, web-marketing, információs és 

értékesítési szolgáltatások bővítése, stb.), 

- értékesítési rendszerintegráció és együttműködések kialakítása 

(integrált értékesítési és foglalási rendszerek), 

- TDM és vezetői információs- és adatszolgáltatási, valamint 

monitoring rendszer kialakítása, fejlesztése, 
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 informatikai képzések támogatása. 

 

- TDM turisztikai szakmai fejlesztési tervek, akciótervek készítésének és szakmai fejlesztési 

projektek előkészítésének, megvalósításának a támogatása: 

 kötelezően előírt szakmai elemek: 

- turisztikai imázs és arculatterv készítése, márkatervezés és –

fejlesztés, 

- turisztikai értékesítési és értékesítés-ösztönzési cselekvési 

program készítése, 

- frissített vonzerőleltár elkészítése, 

 szakmai feladatok, fejlesztések: 

- desztinációs szintű marketing, PR és kommunikációs fejlesztések, 

projektek 

o közösségi célú térségi és helyi marketing- és PR tevékenység 

támogatása: marketing- és kommunikációs projektek 

támogatása (pl. kiadványok, kommunikációs kampányok 

tervezése, vásárokon való részvétel), 

- desztinációs szintű kínálatfejlesztés, szakmai fejlesztési projektek 

támogatása 

o turisztikai kutatások, felmérések, adatgyűjtések és elemzések 

támogatása, 

o turisztikai termékfejlesztési program és kapcsolódó 

előkészítő tanulmányok készítése, projektek előkészítése,  

o turisztikai szolgáltatásokkal összefüggő térségi és helyi 

minőségbiztosítási és védjegyrendszerek kialakítása, 

o rendezvény- és programtervezés, térségi, illetve helyi 

animációs program készítése, 

o turisztikai hatásvizsgálatok készítése (pl. környezeti 

társadalmi, területi, gazdasági, fenntarthatósági), 

o turisztikai befektetés-ösztönzési projektek, 

o turisztikai fenntarthatósági projektek, 

o turisztikai innováció és kísérleti fejlesztési program, 

projektek támogatása – turisztikai innováció támogatása és 

kísérleti fejlesztések, projektek, új módszertani megoldások 

bevezetésének támogatása: célok elérése új pénzügyi vagy 

tárgyi eszközökkel (támogatási konstrukciók, eljárások, 

technológiai megoldások) és kísérleti menedzsment, hálózati, 

partnerségi és disszeminációs együttműködések és jó 

gyakorlatok regionális támogatása, térségi, helyi beszállítói 

rendszerek kidolgozása és kialakítása: az idegenforgalmi 

központokban működő szálláshelyeken helyi beszállítói 

rendszerek kialakítása annak érdekében, hogy a környékbeli 

szolgáltatók és mezőgazdasági termelők egyedi, tájjellegű 

termékei eljussanak a vendégekhez. (TDM Működési 

Kézikönyv, 14-17.pp.) 

 

Mivel a TDM szervezetek létrehozása általában pályázati források igénybevételével történik, 

ezért tanácsos az eddigi pályázatok értékelése során összegyűjtött tapasztalatokat 

áttanulmányozni akkor is, ha az adott szervezet létrehozása pótlólagos finanszírozás nélkül is 
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biztosítható. Az alábbiakban megjelölt részterületek pontos és hiánytalan kidolgozása a 

jövőbeni sikeres, zökkenőmentes működés előfeltétele. 

 

- A TDM regisztrációs pályázat tapasztalatai alapján indokolt az alábbiakban felsorolt 

részterületekre vonatkozó adatok, illetve információk pontos és részletes megadása:  

 alapadatok, projektgazda adatai, alapító tagok  

 az érintett desztináció bemutatása: a turizmus jelentősége, gazdasági, turisztikai 

alapadatok, vonzerők, termékek, főbb szolgáltatók, célcsoportok bemutatása  

 a tervezett TDM szervezet és működésének bemutatása: jelenlegi és tervezett 

működési, irányítási modell bemutatása, meglévő információs iroda kapcsolódása, 

munkaszervezet kialakításának bemutatása  

 szakmai program, kulcsprojektek bemutatása: fejlesztési igények ismertetése  

o szervezet és hálózatfejlesztés,  

o infrastruktúra és eszközbeszerzés,  

o e-turisztikai fejlesztések, szakmai projektek,  

o marketing, PR tevékenység területén  

 fenntarthatóság: személyi és tárgyi feltételek, gazdasági és pénzügyi 

fenntarthatóság bemutatása  

 

Fontos megemlíteni, hogy a TDM alapelveknek megfelelően a pályázatban néhány szempont 

érvényesülésére kiemelt hangsúlyt kell fektetni: 

 

 A szolgáltatói szektor bevonásával igyekezzenek a pályázók az önkormányzati 

túlsúlyt csökkenteni, mivel cél, hogy szakmai többség érvényesüljön a feladatok 

előkészítése és a döntéshozatal során. A TDM rendszer kialakításának egyik fő 

célja, hogy a turisztikai feladatokkal kapcsolatos kompetenciák egyértelművé 

váljanak, egy kézben összpontosuljanak, egyúttal megszűntethetővé váljanak az 

esetleges párhuzamosságok. Ennek érdekében már első lépésként fontos 

megvizsgálni, hogy az adott desztinációban a TDM szervezet megalakulását 

követően milyen egyéb szerveződések, intézmények, pozíciók átszervezésére, 

vagy integrálására van szükség. 

 

 A pályázatokban a szakmai program összeállítása során meg kell jelenjen a 

stratégiai gondolkodásmód, amely a tagokkal közösen meghatározott célok 

elérésén és a feladatok közös megoldásán kell, hogy nyugodjon 

 

 Tisztázzák, és az anyagban egyértelműen ismertessék a pályázók, hogy a 

desztinációban létező információs irodákkal milyen tervük van és a szervezeti 

struktúrában hol kívánják elhelyezni, majd milyen módon üzemeltetik a 

továbbiakban. 

 

 A pályázatokban részletesen kerüljön bemutatásra a munkaszervezet kialakítása, és 

hogy milyen kapacitásokkal fog rendelkezni. 

 

 Megalapozott módon kell kidolgoznia minden pályázónak a konkrét szakmai 

programot, a célrendszert, kulcsprojekteket. 
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 A beadásra kerülő pályázatokban megalapozott módon kell bemutatni a 

pályázóknak a létrejövő szervezet hosszú távú pénzügyi és gazdasági 

fenntarthatóságát. 

 

 A menedzser személyével kapcsolatos elvárásokat a pályázat részletesen 

meghatározza, ettől eltérni nem lehet, így ennek megfelelő személyt kell találni. 

 

Szükséges azonban megismerni azokat a tapasztalatokat is, amelyek az átdolgozás és 

továbbfejlesztés mellett támogatásra javasolt pályázatokban rögzítettek alapján kerültek 

közzétételre. 

 

 A desztináció szakmai szempontból nem jól lett meghatározva, pl. hiányzik az a 

település/önkormányzat (vagy az a szolgáltató/ fő attrakció) amely a desztináció 

turisztikai jelentőségét alapvetően meghatározza, ezek nélkül nem célszerű az 

együttműködést megkezdeni, ezért a desztináció újradefiniálása, új partnerek, 

települések bevonása indokolt, amely alapos – akár (tervezett) TDM szervezetek 

közti – egyeztetéseket igényel. 

 

 A pályázatban bemutatott tervezett forrásokból (IFA visszaforgatás, tagdíjrendszer) 

nem látszik fenntarthatónak érdemi – a támogatási pályázatban előírt – feladatokat 

ellátó munkaszervezet, így a tagdíjrendszer átgondolásra, az IFA visszaforgatás 

mértékének átstrukturálása szükséges. 

 

 Az 5 éves kiszámítható fenntartható működés érdekében fontos és a támogatási 

pályázatban követelmény lesz, hogy az önkormányzatok 5 évre szóló vállalásokat 

tegyenek, és ezt a pályázatban be is kell tudni mutatni. 

 

 Alacsony vállalkozó részvétel, önkormányzati túlsúly érvényesül az alapítók 

között. 

 

 Hiányzik a kompetenciák, feladatok egyértelmű lehatárolása, a desztinációt érintő 

turizmus kérdéseiben a TDM szervezet kell, hogy ténylegesen kompetenciával 

bírjon, a kompetencia átadását szerződésbe kell foglalni, a létrejövő szervezet és az 

önkormányzat között. Fontos, hogy az önkormányzat ne támogatóként viselkedjen, 

hanem tagi viszonyt létesítsen és tagdíjat fizessen. Csak így lehet biztosítani a 

hosszabb távú fenntartás anyagi bázisát. 

 

 A TDM célja többek között a szervezeti struktúrában a párhuzamosságok 

felszámolása, a turizmus szakmai irányítás egy kézbe kerüljön. Ennek érdekében 

több esetben felül kell vizsgálni a jelenlegi turisztikai feladatellátását rendszerét 

(meglévő egyesületek, bizottságok stb.). 

 

 A meglévő információs iroda integrálása hiányos, alaposan át kell gondolni a 

működtetés, fenntartás kérdéseit. 

 

- A támogatásra nem javasolt pályázatokból levonható következtetések: 

A helyi TDM szervezet kialakítására vonatkozó elképzelés a bemutatott formában (szakmai 

megalapozottság, fenntarthatóság, indokoltság) nem felel meg azoknak a szakmai 
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kritériumoknak, amelyek biztosítják a TDM szervezet hosszú távú kiszámítható működését, 

valamint a desztináció turisztikai piacon való sikeres jelenlétét. 

 

Ebben az esetben az alacsony vonzerő-potenciállal és vendégforgalommal (pl. pár ezer 

vendégéjszaka) rendelkező területek számára a TDM szervezet működtetése a lehetőségeiket 

meghaladó feladatot és kockázatot jelent(het). Előfordult, hogy olyan területen alakítanának 

ki a TDM szervezetet, amelyek pénzügyi okokból nem lesznek képesek a hosszú távú 

fennmaradásra. Ez pedig nemcsak pénzügyi, hanem szakmai kockázat is: a csalódott 

önkormányzatok és más partnerek a TDM-ben lesznek csalódottak és nem feltétlenül fogják 

látni, hogy a bukás oka az alapfelállásban, azaz a méretgazdaságosság alatti nagyságban 

keresendő. Önálló TDM szervezetként fenntarthatósága nem alátámasztott, tekintettel a 

résztvevő települések turisztikai potenciáljára, a bizottság javasolja megvizsgálni más, 

környező TDM szervezetekhez való kapcsolódás lehetőségét. (www.bm.hu) 

 

4.3.9. Spontán beavatkozások és fogós kérdések kritikus helyzetekben 

 

Az alábbiakban egy Európán kívüli térség, Aspen, Colorado példáján keresztül kerül 

bemutatásra, hogy egy alapvetően turizmusra épülő, korábban sikeres térség, amely 

nehéz helyzetbe került, hogyan vált újra sikeressé. Maga a desztináció szándékoltan 

távoli, és jellemzően nem a magyar adottságokra szabott, kifejezetten azzal a céllal, 

hogy ne katalizálja a másolást, csupán a logika illusztrációjaként szolgáljon, azért, - 

hogy ne a konkrét megoldások -, hanem a logika átemelését támogassa (16. 

táblázat). 

 

Aspen Snowmass egy nagy múltú luxus síparadicsom volt. Fénye azonban 

megkopott, avíttá, idejétmúlttá vált. Kommunikációja a ‘jó a hó – süt a nap’ 

koncepciójára épült, ahogyan mindenki másé is, de időközben megépült egy 

autópálya a közeli Denver irányából. Aspen pedig gyakorlatilag az autópálya végén 

helyezkedett el, vagyis legalább 6 másik hasonlóan jó síparadicsom akadt útközben. 

Katasztrofális visszaesés következett, egészen addig, amíg újra nem pozicionálták 

magukat. Az új koncepciót a következőképpen határozták meg: fantasztikus 

síélmény és óriási bulik egybe gyúrva. Nappal és éjszaka. A fiatalok, a kaland és az 

élvezet paradicsoma. És ‘az út végén’? Itt nincs átmenő forgalom, aki ide jön, az 

komolyan gondolja, tehát jó társaság lesz. (Segédlet és sablon a pozícionálás és 

versenyképességi stratégia elkészítéséhez 15-16.pp.) 
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16. táblázat: Az újrapozícionálás legfontosabb kérdései Aspen, Colorado példáján 

 

Jövőkép 
A legizgalmasabb, legteljesebb és legmozgalmasabb üdülésélményt nyújtó síparadicsom Észak-Amerika legjobb síelésre alkalmas vidékén, a Sziklás hegység közepén.  

Ki a célcsoport? 

Miben egyedi / 

különleges a 
desztináció? 

Miért lesz ez a 
célcsoport 

számára 

érdekes? 

Milyen 
fogyasztói 

motivációs 

trendekre épít? 

Mik a 
helyettesítő 

alternatívák / 

versenytársak? 

Milyen vonzerő támasztja alá? 
Milyen kiegészítő 

feltételek szükségesek? 

Fiatal, 
bulizós 

amerikai 

yuppie 
társaságok, 

párok és 

szinglik 

Közepes
en széles 

kör, de 

sokan 
vágynak 

ilyenre 

20-40m 

Magas 

fizetőképess
ég 

Az egyetlen erre 

specializálódott, 
különösen jó 

adottságokkal 

rendelkező 
desztináció. 

Mert kiváló 

megoldás 

azoknak, akik 
nem akarnak 

dönteni és 

mindenből a 
legjobbat 

akarják 

 Ingerhalmoz

ás 

 Kaland 

 Elérhető 
luxus 

 Más 
síparadicso

mok 

 Trópusi 
telelés 

 Stb. 

 A lehető legjobb 
körülmények (hó, nap, 

pályák)  

 Erre szakosodott kínálat 

 Várható társaság és intim, 
barátságos atmoszféra 

 Jó hó 

 Sok napsütés 

 Megközelíthetőség 

 Hangulatos kisváros 

 Szálláshelyek 

 Csomagképzés 

 Múlt/történet 

 Orvosi ellátás stb. 

Az életet 

habzsoló 

amerikai 
örökifjak 

Szűk kör 

2-5m 

Magas 
fizetőképess

ég 

u.a. 

Mert itt 

érezhetik 

magukat valóban 
fiatalnak  

u.a. u.a. u.a. u.a. 

igényes 
síelők 

Közepes

en széles 
kör 

 10-15m 

Magas 

fizetőképess

ég 

Az ország 

legjobb 

síterepeinek, a 
Sziklás hegység 

egyik legrégebbi 

desztinációja 

Az idők során 

beérett, biztos 

választás, 
mindenki 

megtalálja a 

magának valót 

 Téli vakáció 

és a síelés 
népszerűsödé

se 

 Nosztalgia 

 Retro 

 Más 
síparadicsom

ok 

 A lehető legjobb 

körülmények (hó, nap)  

 Különleges pályák 

 Pályán kívüli síelés 

 Sok, kényelmes lift 

 Múlt/történet 

 Pályán kívüli sí guide-

ok 

 Orvosi ellátás 

 Szálláshelyek 

 Síoktatók 

 Hangulatos kisváros 

 Gazdag szórakozási 

lehetőség stb. 

Élményígéretek közti összhang 
A pozicionálást és a kommunikációt az erősebb és különlegesebb első élményígéretre építették, de az élményígéretek alapvetően egylényegűek, mindkettőnek alapvető része (vagy 

egésze) a jó síélmény)  

Célcsoportok közti összhang 
Mivel a pozicionálást az erősebb és különlegesebb élményígéretre építették, az igényes síelők célcsoportja kapcsán ez automatikus elvárás menedzsmentként funkcionál, vagyis 

jellemzően csak azok választják Aspen-t, akiket a szórakozással járó kevésbé nyugalmas atmoszféra nem zavar. 

Forrás: Segédlet és sablon a pozícionálás és versenyképességi stratégia elkészítéséhez 17. p. 
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4.3.10. Saját folyamattervünk finomhangolása és a megvalósítás előkészítése.  

A megvalósítás első lépései – visszacsatolás – teljesítmény-ellenőrzés 

 

A TDM szervezetek számára az egyik legfontosabb és legkézzelfoghatóbb feladat a 

pozícionálás és versenyképességi stratégia elkészítése, mely a desztináció 

(turisztikailag is értelmezhető) értékeit, így fő versenyképességi tényezőit hivatott 

megjeleníteni strukturált formában. Az anyag elkészítésének célja, hogy egy időtálló 

érték platform alakuljon ki, amely mintegy iránytűként szolgál a fejlesztési és 

kommunikációs elképzelések és tervek kialakítása során a desztináció szereplői 

számára, és amely tökéletes alapot biztosít egy egységes márkakép kialakításához. 

Jelen fejezet anyaga elsősorban a desztináció-marketing témaköréhez tartozik, de a 

téma fontosságára való tekintettel célszerű a legfontosabb információkat már a 

tervezés időszakában is megismerni. 

4.3.10.1.  A piaci siker kulcsa 

-  Értékteremtésre képes közösség 

A 21. századra a piaci verseny annyira erős, hogy csak akkor számíthatunk sikerre, ha 
erőfeszítéseink egy értékteremtésre képes közösségre építenek.  

 Csak egy élő közösség képes olyan élő és vendégszerető atmoszférát teremteni, 

amely vonzó és autentikus. 

 Csak egy közösség képes olyan áldozatokra, kompromisszumokra és 

befektetésekre, amely a hazai forrásszegény környezetben alapvetően szükséges a 

fejlődés beindításához. 

 A közösség és az együttműködés képes fókuszált szinergikus és egységes 

fejlődésre és nem saját érdekeket különállóan, egymással párhuzamos szálakon 

futtató fejlesztésekre. 

 Csak egy érdemi közösség képes egymást kiegészítő szerep és funkció 

megosztásokkal megsokszorozni értékteremtő képességét. 

 

A közösség létrejöttéhez és fejlődéséhez alapvetően három pillérre van szükség:  

 Jövőkép 

Nincs remény érdemi összefogásra egy olyan jövőkép nélkül, melyben minden fontos 

érintett saját érdekeit megvalósíthatónak látja. Mivel a jövőképnek egyben a piaci 

versenyképesség szempontrendszerének is meg kell felelnie – különben 

közösségképző erőként sem lesz hiteles –, a versenyképességi stratégiával 

és pozicionálással egy összefüggő rendszert alkot, s így is kell kezelni. 

 Kommunikáció 

Az érdemi, kétirányú kommunikáció megteremtése résztvevők között 

általánosságban, illetve a vezetés és a résztvevők között, a bizalom 

kialakulásának alapvető feltétele. A bizalom pedig a közösség kötőanyaga. 
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Ráadásul a hatékony információáramlás alapfeltétele is a megfelelő kétirányú 

kommunikációs platformok megteremtése, és az információ áramlás 

hatékonysága a sikeres működés sarokköve. Ennek költséghatékony 

megoldásaként az internet szerepe ma már kikerülhetetlen, de még ennél is 

fontosabb a megfelelő szemléletmód és a szükséges kommunikáció alapelvek 

és mechanizmusok kialakítása.   
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 Kultúra  

Tág értelmezésében ez az anyagi megélhetésen túlmutató közös értékek meglétét 

jelenti. Tudatos odafigyeléssel ilyen értékeket létrehozni, gondozni és fejleszteni is 

lehet. 

 - Piacképes pozicionálás  

Mivel a siker legfontosabb sarokköve, hogy mások számunkra kedvező döntéseit 

tudjuk-e biztosítani, célszerű versenyképességi stratégiánk logikáját a 21. században 

jellemző információszerzési és döntéshozási logikához igazítani. Ennek legfontosabb 

jellemzői:  

 A megkülönböztetés, 

 A fogyasztói érték, vagyis élmény orientáció, 

 A fókuszáltság. 

 

Más szóval a versenyképességhez a jó termék és/vagy szolgáltatás létrehozása ma 

már nem elég. Egy olyan világos fókusz megtalálására van szükség, amely 

megkülönböztet bennünket versenytársainktól, valamint az életükhöz képest valóban 

érdekes/fontos/releváns élményt, avagy értéket kínál egy megfelelően fizetőképes 

célcsoport számára. Fontos továbbá, hogy a célcsoport meghatározásánál 

figyelembe vegyük azt a szempontot, hogy a turisták jelenléte a desztináció hosszú 

távú, fenntartható fejlődését ne veszélyeztesse sem természeti, sem közösségi, sem 

gazdasági szempontból. Ha egy ilyen fókusz meghatározásra került, a fejlesztést, a 

menedzsmentet és a kommunikációt is ennek kell áthatnia és meghatároznia. 

 - Biztonságos gazdasági, politikai és társadalmi környezet  

Ezek megléte és biztosítása nem elegendő a sikerhez, de annak alapvető feltétele. A 

versenyképességi kihívást a kedvezőtlen körülmények ugyan nehezíthetik, de csak 

kiemelkedően rossz környezeti feltételek esetén beszélhetünk a desztinációtól független 

okokból származóan megoldhatatlan kihívásról. (Forrás: Segédlet és sablon a pozícionálás és 

versenyképességi stratégia elkészítéséhez 6.p., 17. táblázat) 
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17. táblázat: A pozicionálás felépítése és tartalmi követelményei 

 

Jövőkép 
Nem egyszerűen eredményelvárások, hanem annak leírása, hogy mi lesz az adott desztináció helye és szerepe egyfelől a régió/ország/Európa/világ kínálati palettáján, másfelől a 

régiók/térségek együttműködési rendszerében. (pl. Bangkok a dél-kelet ázsiai régió kulturális, gazdasági, közlekedési középpontja vagy Rétesfalva a ’rétesfőváros’). 

 

Milyen 

hatókörben 

képes vonzerőt 

kifejteni? 

Ki a célcsoport? 

Miben 

egyedi / 

különleges a 

desztináció? 

Miért lesz ez a 

célcsoport 

számára 

érdekes? 

Milyen 

fogyasztói 

motivációs 

trendekre épít? 

Helyettesítő 

alternatívák / 

versenytársak? 

Milyen 

vonzerő 

támasztja 

alá? 

Milyen kiegészítő 

feltételek 

szükségesek? 

Élményígéret 1*  bemutatás méret fizetőképesség       

           

Élményígéret 2           

           

Élményígéret 3           

           

Élményígéretek közti összhang 
Annak bemutatása, hogy az élményígéretek, hogyan szolgálják a jövőképet, valamint hogy az egyes élményígéretek közti összhang és szinergia hogyan biztosítható. Építhetnek-e egymásra? 

Negatívan befolyásolhatják-e egymást (pl. bulizás és nyugalom)? 

Célcsoportok közti összhang 
Annak bemutatása, hogy a célcsoportok közti összhang és szinergia hogyan biztosítható. Elférnek-e egymás mellett? 

Forrás: Segédlet és sablon a pozícionálás és versenyképességi stratégia elkészítéséhez 7.p. 
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A megfelelő pozicionálás a jövőbeni sikeresség alapfeltétele, melyhez a 18. táblázatban 

rögzített kérdések és leírások adnak kellő segítséget.  

 

18. táblázat: A pozicionálást elősegítő szempontrendszer 

Kérdések Leírás 

Élményígéret 

Élményígéret alatt azt az élményt, avagy a turista szemszögéből 

megfogalmazható értéket értjük, melyet a desztináció hitelesen ígérni és 

nyújtani képes. (pl. nyugalom, megújulás, kaland, szórakozás, gyógyulás, 

önfejlesztés, romantika, családi együttlét stb.) 

Milyen hatókörben képes 

vonzerőt kifejteni 

Térségi, regionális, országos/régiós, európai/globális hatókörben 

Ki a célcsoport? 

A célcsoport leírása az ideális turista vagy ember típus bemutatására vonatkozik. 

Ebben demográfiai és pszichográfiai tényezők egyaránt szerepet kaphatnak. A 

célcsoport meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy azokhoz is szól, akik 

ilyenek, és azokhoz is, akik arra vágynak, hogy ilyenek legyenek. Pl. 

kalandvágyó fiatalok, szabad gondolkodású szinglik, együttlét hiányát érző 

kisgyermekes családok stb.. Egy adott élményígéret kapcsán lehet releváns több 

célcsoport is. A célcsoport bemutatásánál annak méretét és fizetőképességét is 

meg kell becsülni. 

Miben egyedi / különleges a 

desztináció? 

Az élményígéret adja meg, hogy milyen kategóriában versenyez a desztináció. 

Ahhoz azonban, hogy érdekes legyen, nem elég csak jónak lenni. Valamilyen 

értelemben egyedinek és különlegesnek kell lenni az adott hatókörben és 

élménykategóriában elérhető alternatívákhoz képest. 

Miért lesz ez a célcsoport 

számára érdekes? 

Annak bemutatása, hogy az adott célcsoport számára, a saját életükhöz és az 

elérhető alternatívákhoz képest miért, hogyan és milyen élethelyzetben lehet 

érdekes az egyediségünk és az élményígéretünk. 

Milyen fogyasztói 

motivációs trendekre épít? 

Annak bemutatása, hogy milyen trendek támasztják alá, hogy az egyedi 

élményígéret az adott célcsoport kapcsán közép-hosszú távon versenyképes 

lehet. Pl. közlekedés olcsóbbá válása, zöld trend, autentikusság keresése stb.  

Mik a helyettesítő 

alternatívák / versenytársak? 

Minden olyan szereplő érdemi versenytárs (nem csak turisztikai desztinációk), 

aki az adott élménykategórián és hatókörön belül jelen van a piacon.  

Milyen vonzerő támasztja 

alá? 

Az élményígérethez szükség van olyan szimbolikus erővel bíró tulajdonságokra, 

termékekre, attrakciókra, melyekre az élmény épül. Ez azonban az atmoszférától 

a legendán át az épített örökségig bármi lehet. 

Milyen kiegészítő feltételek 

szükségesek? 

Az élmény teljeségéhez azonban többnyire nem elég a központi vonzerő. 

Kiegészítőkre is szükség van. Pl. megújulást nyújtó wellness központ kapcsán a 

szállásra, a csendre, a jó levegőre stb. 

Forrás: Segédlet és sablon a pozícionálás és versenyképességi stratégia elkészítéséhez 8.p. 
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4.3.10.2. Összefüggések rendszere 

 

A pozicionálás jelentheti azt az alapot, mely biztosítja a hatékonyság és a piaci siker 

szempontjából nélkülözhetetlen összehangoltságot és fókuszáltságot. Ez adhat 

egységes – mégis kellő rugalmasságot és szabadságot biztosító – iránymutatást 

mind a fejlesztés, mind a kommunikáció, mind a menedzsment számára. (20. ábra) 

 
 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20. ábra: Összefüggések rendszere 
             Forrás: Segédlet és sablon a pozícionálás és versenyképességi stratégia elkészítéséhez 9.p. 

4.3.10.3. Pozicionálás és kommunikáció 

 

A marketing kommunikáció legfontosabb alapvetése, hogy ne sablonos 

megoldásokra törekedjünk. A TDM szervezetek vonatkozásában egyedi és hatékony 

kommunikáció azonban csak a pozicionálás ismeretében tervezhető, amelynek 

átgondolása már a létrehozást megelőző munkafázisban is szükséges. A 

marketinghez való kapcsolódás jelen fejezetben csak a fent leírt gondolat mentén 

szükséges. 

 

Fontos szemléletmódbeli kérdés azonban, hogy hogyan alkalmazzuk a 

hagyományos, bejáratott csatornák és az innovatív megoldások által kínált 

lehetőségeket. A cél e tekintetben az egyensúly és szinergia megteremtése, melyet a 
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téma (az élményígéret) és a célcsoport határoz meg. Más-más csatornák 

alkalmazhatóak hatékonyan a bulizni vágyó fiatal angolok és a nyugdíjas kelet-

európai célközönség számára. Fontos annak megértése, hogy nem csupán azzal 

kommunikálunk, amit magunkról mondunk, hanem azzal is, amit nem mondunk, 

azzal is, amit csinálunk, és amit nem csinálunk. A legfontosabb kommunikációs 

eszköz ugyanis az emberek egymás közti hálózatában terjedő információ, melyet a 

tapasztalat erőteljesen befolyásol. Mindemellett az azonban egyértelműen 

kijelenthető, hogy az információszerzés és a döntés előkészítés minden célcsoport 

esetében rohamosan tolódik az internet irányába, ezért a virtuális térre kidolgozott 

kommunikációs stratégia (nem csupán egy honlap létrehozása) elengedhetetlen 

feltétele a hatékony 21. századi marketing kommunikációnak. Ezt egészítheti ki a 

hagyományos reklám figyelemfelkeltő szerepe, de kiemelten fontos a rendezvények 

és események kommunikációs értékére, valamint a desztinációk együttműködésében 

rejlő lehetőségekre odafigyelni.  

- Létrehozás 

A létrehozás folyamata a versenyképességi stratégia megvalósíthatóságának és minőségének 

biztosítását hivatott szolgálni.  

 A versenyképességi stratégia felelősének kijelölése 

A versenyképesség és a hozzátartozó stratégia fókuszáltságot igényel, ezért kiemelten 

fontos, hogy legyen egy felelős személy, aki a folyamat gazdája és motorja. A szerepet 

csak olyan pozícióhoz érdemes rendelni azonban, amelyhez megfelelő jog- és hatáskör is 

kapcsolódik, mivel a feladat stratégiai jelentőségű, gyakorlatilag minden területet és 

szereplőt (konszenzust és összefogást kell építeni ennek kapcsán) érint.  

 A versenyképességi stratégia helye és szerepe a TDM szervezeti működésében 

A versenyképességi stratégia csak akkor ér valamit, ha desztináció és szereplői 

cselekedeteiket ennek szellemében alakítják. Ennek érdekében a versenyképességi 

stratégia helyét és szerepét meg kell határozni a tervezés, a menedzsment és a monitoring 

folyamataiban. Pontosan meg kell jelölni, hogy a e témában milyen testület jogosult 

stratégiai természetű döntések meghozására és elfogadására, illetve hogy ki felelős az 

operatív folyamatok kapcsán a versenyképesség szempontjainak érdemi képviseletéért. 

 Vonzerő audit 

A vonzerő audit több mint vonzerő leltár, bár utóbbi szolgálhat előbbi alapjául. A 

vonzerő audit nem csak a potenciális értékek felsorolását jelenti, hanem egy átfogó 

értékelés arra vonatkozóan, hogy mi lehet vonzó, milyen hatókörben és kinek a 

számára a potenciális alternatívákhoz és környezeti feltételekhez (trendek, 

gazdasági, politikai környezet stb.) képest? Egy ilyen elemzés képezheti a 

versenyképességi stratégia részletes kidolgozásának alapját. 

 Versenyképességi stratégia kidolgozása 

A versenyképességi stratégia részletes kidolgozása során érdemes megfontolni 

külső szakértőt bevonását is  
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o A fenti táblázat kitöltéséhez nem csak jó ötletekre van szükség, hanem 

professzionalitásra, tapasztalatra és célirányos metodikára. Az ehhez szükséges 

szakértelmet érdemes tudatosan biztosítani „házon belül” vagy külső 

szakértő/cég bevonásával  

o Külső szakértő bevonása indokolt lehet akkor is, ha a belső érdekellentétek és 

viszonyok a konszenzus kialakítását nehézkessé teszik. Külső szereplőként 

hitelesebben (a belső feszültségektől és viszonyoktól mentesen) segíthet a 

jövőkép és a stratégia felállításában. A konszenzus létrehozása pedig alapvető 

jelentőségű a megvalósíthatóság szempontjából. 

o A külső vagy belső szakértővel szemben éppen ezért nagyon fontos kívánalom 

a bizalom és az elfogadottság az érintettek által 

 A fejlesztési és marketingkommunikációs stratégiák összhangjának biztosítása 

A versenyképességi stratégia a fejlesztési (élményfejlesztés) és a marketing 

kommunikációs stratégia alapját is képezi. Ez biztosítja a kettő közt az összhangot és a 

szinergiát, valamint mindkettő fókuszáltságát. Be kell mutatni, hogy a fejlesztési és a 

marketing kommunikációs tervek és elképzelések összhangban vannak a 

versenyképességi stratégiával. 

 Monitoring 

Az aktiválási stratégia jelöli ki a konkrét, megfogható célokat és tevékenységeket, melyek 

azonban a környezet változásainak megfelelően igazítandók. Éppen ezért kiemelten 

fontos, hogy a fejlesztés, a menedzsment és a kommunikáció területein is megfelelő 

visszacsatolási (monitoring) rendszer működjön, mely biztosítja ezt az igazodási 

képességet. A monitoring az operatív- és a stratégiai szintű vezetés számára egyaránt 

megfelelő szintű információt biztosít annak érdekében, hogy az operatív igazodás mellett 

a stratégiai irányok változtatására is adott legyen a lehetőség. (Segédlet és sablon a 

pozícionálás és versenyképességi stratégia elkészítéséhez 9-12.pp.) 

A 21. ábra röviden, de jól követhetően mutatja be a létrehozás folyamatának 

legfontosabb fázisait.  
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21. ábra: A létrehozás folyamata 

             Forrás: Segédlet és sablon a pozícionálás és versenyképességi stratégia elkészítéséhez 13.p. 

 

- Megvalósítás 

A stratégia akkor kerül a fiókba és nem kerül használatra, ha nem nyújt hozzáadott 

értéket a gyakorlati élet során. Ez jellemzően három esetben fordul elő.  

 a megvalósítók nem képesek vagy hajlandók stratégiai érdekeik figyelembe vételére és 

az annak szellemében való cselekvésre 

 nem jó a stratégia 

 akcióterv készül stratégia helyett 

 

Az első problémára a korábban már hangsúlyozott kommunikáció, közösségteremtés 

és a fontos résztvevők bevonása jelenthet választ. A második problémának 

kiküszöbölése érdekében fontos a megfelelő szakértők bevonása. A harmadik 

probléma lényege, hogy a jó stratégia – bár a jelenlegi gyakorlat szerint ez gyakori – 

nem egy hosszú távú akcióterv. Ezzel ugyanis az a probléma, hogy bármennyire is jó 

az elkészülést követően, hamarosan – ahogy a környezet változik – elveszíti 

aktualitását, így nem képes iránytűként szolgálni. Ezért a jó stratégia több szintű, 

vagyis meghatározza a jövőképet, ennek tükrében a siker sarokköveit és akadályait, 

majd az ezek kihasználására és feloldására optimálisnak tűnő akciótervet. A felsőbb 
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szintek azonban igazodási pontot jelentenek a környezeti feltételek változása esetén 

is.   

 

A jó pozicionálás legfontosabb hozadéka tehát, hogy segít az együttműködés és 

összefogás megteremtésében, illetve hogy segít fókuszálni a lényegre, vagyis azon 

lehetőségek kihasználására, illetve azon problémák megoldására, amelyek a siker 

eléréséhez igazán fontosak. Ez összességében azt eredményezi, hogy a jó 

pozicionálás segítségével a desztináció kevesebből többet tud kihozni, valamint hogy 

a rövid távú sikerek és eredmények egyben a hosszú távú sikerek 

megalapozásaként is szolgálnak. 

 

A pozicionálás azonban nem akcióterv. Nem azt mondja meg, hogy mit kell csinálni, 

hanem hogy min múlik a siker, és mire kell fókuszálni, amikor tesszük a dolgunkat és 

mindennapi döntéseinket meghozzuk. Egy olyan viszonyítási pont, vagy inkább 

rendszer, mely táptalajt nyújt az értékteremtő kreatív gondolkodásnak, amely 

lehetővé teszi az összehangolt célrendszer megfogalmazását, világos jövőképet ad a 

közösségnek és összefogó, szinergikus erőt jelent a marketing kommunikáció 

számára. Ezáltal nem több és más feladat elvégzésének igényét rója a TDM 

szereplőire, hanem könnyebbé és hatékonyabbá teszi az amúgy is meglévő 

feladatok elvégzését. 

 

A versenyképességi stratégia továbbá nem addicionális források megszerzését 

szükségesíti, hanem a rendelkezésre álló források felhasználásának hatékonyságát 

és eredményorientáltságát segíti. Így a megvalósíthatóság legfontosabb feltételei 

 A támogatottság megszerzése, a konszenzus létrehozása 

A legfontosabb feltétel az összhang és a fókusz megteremtése. Ez pedig csak akkor 

lehetséges, ha megteremtjük a konszenzust. Erre akkor nyílik lehetőség, ha a folyamat 

során a fontos szereplőket bevonjuk és meghallgatjuk, ha az egyéni érdekeiket figyelembe 

véve alakítjuk ki a jövőképet, s ennek ők is tudatában vannak, illetve ha a megvalósítás 

során nem egy autoriter, cselekvésre utasító tervet hozunk létre, hanem viszonyítási és 

piacra lépési eszközöket biztosítunk. 

 Szervezeti feltételek 

A szervezeti működésbe a versenyképesség szempontjait rendszerszerűen kell beépíteni. 

Ilyen lehet például az együttműködésre ösztönző rendszerek kialakítása vagy a stratégia (és 

hogy annak a szellemében történik-e a desztináció fejlesztése és menedzsmentje) 

rendszeres időszakonként történő felülvizsgálata. 

 Megfelelő gazdasági és szabályozási környezet 



 173 

A megvalósíthatóság egyik legfontosabb környezeti feltétele, hogy a versenyképességi 

stratégiát a lehető legjobban támogató gazdasági és szabályozási környezetet hozzunk 

létre: ennek célja az akadályok leépítése és célirányos ösztönző mechanizmusok 

kialakítása. 

 Professzionalitás a hasznosítás során 

A stratégia csupán irányt ad. Sikere többek között azon is múlik, hogy a fejlesztések és a 

marketing kommunikáció – stratégiai és taktikai szinten egyaránt – milyen színvonalon 

valósul meg. (Segédlet és sablon a pozícionálás és versenyképességi stratégia 

elkészítéséhez 13-14.pp.) 

4.3.10.4. Monitoring, visszacsatolás/értékelés 

 

A TDM szervezetek létrehozását követően a működési szakaszban fontos tevékenységként 

jelenik meg a monitoring, azaz a folyamatos nyomon követés igénye. Csak ez jelenthet 

biztosítékot a hatékony működésre, mivel a beavatkozás szükségessége csak a monitoring 

után válik/válhat nyilvánvalóvá.  

A visszacsatolás és a különböző időszakonként végrehajtott értékelések (ex-ante, mid-term és 

ex-post) pedig lehetővé teszik a jó gyakorlatok további folytatását, valamint a korábbi hibás 

döntések és azok következményeinek elkerülését is.   
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http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:bO2KCd87tUsJ:www.nordtour.hu/letoltes//letoltheto-tdm-anyagok/tdm-balatoni-fuzetek.pdf+TDM+lobby&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEESgWoic-ao0oi8GqgZJPtSU6tD-IIRcioZhXfdDZ_Kur_vP8dkCKu_A2EuEWx0uCy0p5slFo17tCnpM3wwbl1d6kz7XHb1Es7RwluleLMhP19yTFoOONuwiA0vxcv4EGWTCtVHku&sig=AHIEtbQ3wkz1d_D6Ou8MP000I3ZZ1IHHXA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:bO2KCd87tUsJ:www.nordtour.hu/letoltes//letoltheto-tdm-anyagok/tdm-balatoni-fuzetek.pdf+TDM+lobby&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEESgWoic-ao0oi8GqgZJPtSU6tD-IIRcioZhXfdDZ_Kur_vP8dkCKu_A2EuEWx0uCy0p5slFo17tCnpM3wwbl1d6kz7XHb1Es7RwluleLMhP19yTFoOONuwiA0vxcv4EGWTCtVHku&sig=AHIEtbQ3wkz1d_D6Ou8MP000I3ZZ1IHHXA
http://www.boon.hu/hirek/im:*/cikk/uj-kiadvanyokkal-nepszerusiti-a-tdm-szervezet-a-tokaj-hegyalja-taktakoz-hernad-volgye-teruletet/cn/news-20100918-12395520
http://www.boon.hu/hirek/im:*/cikk/uj-kiadvanyokkal-nepszerusiti-a-tdm-szervezet-a-tokaj-hegyalja-taktakoz-hernad-volgye-teruletet/cn/news-20100918-12395520
http://www.orfu.hu/index.php/tdm-szervezet
http://www.matur.hu/public/menu.php?m=221
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Bük, Bükfürdő Turisztikai Közhasznú Egyesület alapszabálya  

http://www.buk-furdo.hu/sites/default/files/tdm_alapszabaly2009_05_22.pdf  

letöltés    dátuma: 2010. szeptember 17. 

 

http://west-balaton.hu/downloads/prezentaciok/TDM_modell_Veszpremben.pdf 

letöltés    dátuma: 2010. szeptember 17.  

 

http://www.szoboszloihirek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=520:ismet-

hajduszoboszlora-figyel-az-orszag&catid=1:friss-hirek&Itemid=66 

letöltés    dátuma: 2010. szeptember 17.  

 

A TDM regisztrációs pályázat tapasztalatai 

http://www.bm.hu/web/portal.nsf/index/728D20972B511708C125755F00318784/$file/TDMr

egisztr%C3%A1ci%C3%B3.pdf?OpenElement letöltés    dátuma: 2010. szeptember 17.  

 

Segédlet és sablon a pozícionálás és versenyképességi stratégia elkészítéséhez  

http://desztinaciomenedzsment.hu/newsite/index.php/miatdm/hirek/category/1-a-portal-

szerkesztosege-altalfel-toltott-anyagok?download=45%3Apizicionalas-es-versenykepessegi-

strategia. letöltés dátuma: 2010. szeptember 17.  

 

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról, XIV. fejezete a KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 

MINT JOGI SZEMÉLY FORMA MEGSZÜNTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI, 

MÓDOSÍTÓ ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

ÉAOP-1.1.2.-2008-0019. számú projekt dokumentációja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buk-furdo.hu/sites/default/files/tdm_alapszabaly2009_05_22.pdf
http://west-balaton.hu/downloads/prezentaciok/TDM_modell_Veszpremben.pdf
http://www.szoboszloihirek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=520:ismet-hajduszoboszlora-figyel-az-orszag&catid=1:friss-hirek&Itemid=66
http://www.szoboszloihirek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=520:ismet-hajduszoboszlora-figyel-az-orszag&catid=1:friss-hirek&Itemid=66
http://www.bm.hu/web/portal.nsf/index/728D20972B511708C125755F00318784/$file/
http://desztinaciomenedzsment.hu/newsite/index.php/miatdm/hirek/category/1-a-portal-szerkesztosege-altalfel-toltott-anyagok?download=45%3Apizicionalas-es-versenykepessegi-strategia
http://desztinaciomenedzsment.hu/newsite/index.php/miatdm/hirek/category/1-a-portal-szerkesztosege-altalfel-toltott-anyagok?download=45%3Apizicionalas-es-versenykepessegi-strategia
http://desztinaciomenedzsment.hu/newsite/index.php/miatdm/hirek/category/1-a-portal-szerkesztosege-altalfel-toltott-anyagok?download=45%3Apizicionalas-es-versenykepessegi-strategia
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5. Példák a desztináció- és marketing menedzsment sikeres megoldásaira 
 

Ebben a fejezetben bemutatásra kerül néhány sikeres példa a források megjelölésével, 

lehetőséget adva a további részletek felkutatására. 

 

5.1 Példa az innovációra – Németország, Európa Park  

(www.europark.de) 

 
A tematikus parkok jelentős és egyre növekvő érdeklődésre tesznek szert világszerte. 

Megkülönböztetik őket a szabadidőparkoktól, mivel az előbbiek jól meghatározható téma 

köré szerveződnek, a szórakoztatóparkok esetében viszont nem a téma, hanem a szórakozás, 

szórakoztatás a meghatározó, mint a vidámparkok esetében is. A tematikus parkok sűrített 

élményeket nyújtanak, ahol minden szórakozási forma jelen van, így pl. piacok, cirkuszok, 

művészeti és kulturális fesztiválok. Egyszerre kínálnak beltéri és kültéri tevékenységeket, 

nagy a befogadóképességük és minden korosztály igényét igyekeznek kielégíteni.    

Németországban a Német Turisztikai Iparág Szövetségi Egyesülete 2004-ben az Európa Park-

nak ítélte oda az Innovációs Díjat, amit annak a folyamatos újító tevékenységnek 

köszönhetett, amellyel a különböző turisztikai profilokat összeillesztette.   

Az Európa Park a legnagyobb témapark Németországban, az újítás egyik kiemelkedő példája. 

A park 1975-ben nyitotta meg kapuit családi vállalkozásként a németországi Rust-ban, a 

német-francia-svájci határtól néhány kilométerrel. 2003-ban éves szinten már több mint 3,6 

millió látogatót fogadott (2008-ban már több mint 4 milliót), mellyel a park nemcsak 

piacvezető lett Németországban, de az egyik legnépszerűbb turisztikai úti cél is. 

Alkalmazottjainak száma meghaladja a 3.100 főt, mellyel a vállalat Rust/Badenben a 

legfontosabb munkaadóvá vált regionális szinten.  

Mindez egy csodálatos 85 hektáros parkban került felépítésre, ahol 13 európai ország 

„témája” köré építve alakították ki a tematikus területeket, számtalan élvezetes és izgalmas 

program lehetőségével, első osztályú nemzetközi show-műsorokkal fűszerezve. Az alapító 

család a park történetének már korai szakaszában felismerte a szálláslétesítmények 

fontosságát. Mára már négy 4 csillagos szálloda és egy vendégház működik a területen, több 

mint 3.500 ágykapacitással, melyek kihasználtsága meghaladja a 90%-ot. A park 

kempingjében 1.200 férőhely található. A hotelek esetében nagyon sikeresnek bizonyult a 

szórakoztatás és a konferencia profil kombinálása (az ún. confertainment), mellyel nagyon 

vonzó ajánlatokat tudnak adni az üzleti világból érkező ügyfelek számára. Szoros 

együttműködést építettek ki az utazásszervezőkkel is. Minden évben hozzávetőleg 800 

rendezvényt szerveznek az Európa Parknál és számos tévéműsor számára nyújtanak népszerű 

helyszínt, mellyel kiemelkedő szerepet játszanak a német idegenforgalmi ipar 

http://www.europark.de/
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népszerűsítésében. Irodái megtalálhatóak például Franciaországban, Svájcban, Belgiumban, 

Hollandiában, Luxemburgban, Ausztriában, Olaszországban. 

Töretlen hírnevét mutatja a parknak, hogy www.parkscout.de honlap közönsége, közel 43.000 

személy részvételével a 2010-es “Legjobb Témapark” cím odaítélésében az Európa Parkot 

választotta. Ugyanebben az évben a verseny további kilenc kategóriájában szerezte meg az 

első három hely valamelyikét, mely mutatja, hogy az Európa Park Németország 

témaparkjainak továbbra is piacvezetője. Működésének sikerével kapcsolatban az alábbi 

tényezők játszanak fontos szerepet: 

- a jól kigondolt alapkoncepció, 

- a termékek kiváló minősége, 

- a szolgáltatások jó ár – érték aránya, 

- az állandó innováció, 

- a kínálat folyamatos fejlesztése, 

- a park dekorációinak és légkörének folyamatosan változtatása (az évszakoknak 

megfelelően), ami a látogatások ismétlésére ösztönöz (termék diverzifikáció), 

- a látogatók nagy része más turisztikai desztinációt is meglátogat a régióban (szinergia a 

desztináción belül), 

- a rövid utazások (főleg hétvégés, hosszú hétvégés) népszerűsége, ami a park profiljához 

jól illeszkedik.  

   

http://www.parkscout.de/
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Forrás: www.europark.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Még egy példa az innovációra – Svájc, Swiss Museum of Transport, Lucerne 
(www.verkehrshaus.ch) 

 

A technikai vívmányok képessé tették az emberiséget a történelem folyamán, hogy egyre 

mobilabb legyen. A közlekedés és szállítás fejlődésének lenyűgöző történetét, valamint annak 

a társadalmi, politikai és kulturális életre tett hatását mutatja be a Svájci Közlekedési 

Múzeum, mely 1959-ben nyitotta meg kapuit. A sokoldalúság, a gyakorlati megtapasztalás 

útján nyílik lehetőség a szállítás és a közlekedés működési elveinek megismerésére, mind a 

szárazföldön, a vízen, a levegőben és az űrben. Kiállítások, témaparkok, filmek, interaktív 

tevékenységek segítenek mindebben. Bátran kijelenthető, hogy ez Svájc leglátogatottabb 

múzeuma, mely népszerűségét az itt alkalmazott bemutató eszközöknek és a múzeum 

kialakításának is köszönheti.  

 

A 20.000 m² nagyságú területen több mint 3.000 kiállított tárgy található, mely a lehető 

legrészletesebben mutatja be a közlekedés fejlődésének világát, körvonalazva a jövőbeli 

kihívásokat a közlekedés és kommunikáció területén. Lehetőség nyílik például szimulátorok 

segítségével megtapasztalni milyen lehet vonatot vezetni. 

 

Az ország egyedülálló attrakciói találhatóak még szintén a múzeumban. Ilyen az IMAX 

színház (óriás képernyős mozi), a Planetárium, a Swissarena, a Hans Erni Művészeti 

Múzeum, a Gotthard Tunnel Show és még sok más, ami rendkívül izgalmassá és 

emlékezetessé teszi a múzeumi látogatást. Évente több mint 870.000 látogató fordul meg falai 

között. A múzeum különlegességét tovább fokozza a második emeleten található Konferencia 

Központ. A múzeumban a kommunikáció fejlődését bemutató területen például egy valódi 

TV és rádió stúdió került felállításra. A Planetáriumban az ország legnagyobb világűrt 

bemutató szimulátora található. Az itt felállított kupola 18 m átmérőjű, az alatta elterülő 

terület pedig 508 m², 230 ülőhellyel, ahol a Földről látható valamennyi égi jelenség 

bemutatásra kerül. Az ún. Swissarena (Svájci Aréna) 200 m²-es területén az egész 

„lefényképezett” országot körbe lehet járni (papucsban). A Hans Erni Múzeum Svájc 

legnépszerűbb művészének állít emléket. A múzeumban a művészet és a közlekedés 

különleges kombinációja kerül bemutatásra. A két, látszólag jelentősen eltérő területet a 

kommunikáció és a találkozások témája köti össze. A múzeumnak ez a része egy hatszögletű 

terület, mely központi helyen helyezkedik el az egész komplexumban. Található itt egy festő 

sarok is a gyermekek részére, valamint egy előadóterem. Az óriás képernyős mozi (IMAX), 

http://www.europark.de/
http://www.verkehrshaus.ch/
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modern technikával, sok 3 dimenziós filmmel várja az érdeklődőket, ahol az egészen kicsi 

dolgokat felnagyítva, az egészen nagy dolgokat pedig akár eredeti méretben is lehet látni. 

 

A múzeum lehetőséget nyújt a tanulás és az élményszerzés kombinálására. Kimeríthetetlen 

forrást biztosít az emberiség, a környezetvédelem, a természettudományok, a fizika, a 

közlekedés, valamint a közöttük lévő kapcsolat megismerése területén.   

 

A múzeum kivételes helyszíne különböző konferenciáknak és rendezvényeknek is. Az új 

Konferencia Központ a legmodernebb eszközökkel van felszerelve és a múzeumba történő 

belépés nélkül megközelíthető. Mozgólépcső és lift segítségével közelíthető meg a 2. 

emeleten, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a múzeumra, a városra és a távoli hegyekre. 

Rendszeresen tartanak itt szemináriumokat, workshop-kat, kiállításokat, konferenciákat, és 

vállalati rendezvényeket. 

 

 

 

 

5.3 Példa egy desztinációra – Bali szigete  

(www.balitourismboard.org)  

 

A világ egyik legnépszerűbb turisztikai desztinációja Bali szigete néhány éve elnyerte a „The 

International Travel Magazine” legjobb szigete címet. A turizmus gyors fejlődése óriási 

hatással volt a szigetlakók hagyományaira és életére. Ennek ellenére a Bali kultúra megmaradt 

annak ami tradicionálisan is volt. Ez a kultúra magába foglal egy különleges spirituális 

kapcsolatot ember és isten között, amelynek köszönhetően a sziget más desztinációktól 

alapvetően megkülönböztethető.  

 

Bali a 17.500 Indonéz sziget között található, egyike a 33 provinciának, 2 millió m² 

szárazfölddel, ami a Szumátrától Pápuáig húzódó szigetvilág együttese. Maga Bali szigete 

Jáva mellett helyezkedik el.  

Bali Turisztikai Tanácsa (Bali Tourism Board) 2000-ben jött létre kilenc bali-i turisztikai 

szövetség közös elhatározásából. Az egyesülésre az instabil üzleti helyzet adott okot, mivel 

remélték, hogy ezzel egy sokkal fenntarthatóbb turisztikai szektort sikerül létrehozni Baliban. 

A szervezetben a kormányzat, a helyi közösségek és a turisztikai szektor is képviselteti magát. 

Ez az új hálózat az azóta eltelt időszakban valamennyi kormányzati szervezet részéről 

elismerésben és támogatásban részesült, többek között az Indonéz Kulturális és Turisztikai 

Minisztérium részéről is.  

A szervezet céljai között szerepel a helyi emberek életminőségének emelése a turizmus 

fejlesztésén keresztül, kihasználva a helyi önkormányzatok, a média és a magán szektor 

között fennálló szinergikus hatást. A tanács fő felelőssége közé tartozik a helyi közösségek 

fejlesztése. A tagok között található többek között a Hotel és Étterem Szövetség, az utazási 

irodák egyesülete, a turisztikai attrakciók szövetsége, a Csendes-Óceáni Utazási Szövetség, 

Bali Village turisztikai szövetsége, a Tengerészeti Szövetség, a Rendezvényszervezők 

Szervezete. A szervezet fontosnak érzi a hálózat továbbépítését. Célja, hogy kormányzati 

turisztikai szervezeteket, állami vállalatokat, oktatási intézményeket, helyi közösségi 

szövetségeket vonjon be munkájába.   

http://www.balitourismboard.org/
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Forrás: www.balitourismboard.org 

http://www.balitourismboard.org/
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5.4 Példa egy vállalkozásra – Alpine Wellness International Gmbh, 

(www.alpinewellness.com) 

 

 
 

Mérföldkő a határokon átnyúló turisztikai összefogás megvalósításában – adták hírül a német 

médiákban 2004-ben. Az Alpine Wellness ötlete nemcsak az Alpok vidékének és klímájának 

pozitív hatását hivatott kifejezni, hanem hangsúlyozza a fontosságát az alpesi nyersanyagok 

alkalmazásának az építészetben és a bútorozásban, valamint hagyományos értékeit az alpesi 

gasztronómiának és az újból felfedezett alpesi gyógymódoknak.   

Az Alpine Wellness kifejezés, mint márkanév egyaránt vonatkozik a gyökerekhez való 

visszatérésre, valamint a természettel, kultúrával, és a régió életminőségével kapcsolatos tudás 

ismételt felfedezésére. Az alpesi környezet ezen eredetisége jelenti az Alpok egyedülálló és 

különleges érzését, élményét. Az Alpine Wellness International GmbH ennek tudatában hozta 

létre együttműködését és ezzel együtt egy új márkát. Fő célja a régióban a minőségi turizmus 

megvalósítása volt. A projekt ötletének alapja, hogy az Alpok vidékét világszerte a wellness 

egyik legvonzóbb és leghatásosabb régiójaként mutassa be. Az Alpine Wellness egyedülálló 

filozófiáját mutatja, hogy valamennyi látogatónak személyre szabott ajánlatot hoz létre, 

páratlan programokkal az egészség és az életerő megőrzése érdekében, és mindezt 

félreérthetetlen alpesi jellemzőkkel. 

26 vezető (osztrák, dél-tiroli, svájci és német) „spa” hotel alapította meg az Alpine Wellness 

International-t 2004-ben Berlinben.  Fő céljuk egy új ernyőmárka létrehozása, melyre már az 

indulásnál 34 másik helyszín is regisztrált. A tagok, melyek között megtalálható a Bayern 

Tourismus Marketing GmbH, az Alpine Wellness Austria Association (az osztrák szövetségi 

regionális alpesi turisztikai szervezet), a Svájci Turisztikai Hivatal és a Déltiroli Marketing 

Hivatal, közösen új minőségi turisztikai márkát hoztak létre egy hosszú távú céllal rendelkező 

wellness régió kiépítése érdekében. A márka nemcsak minőséget ígér, hanem őszinte 

hozzáállást és a szükségletek optimális kielégítését, az ajánlatok összehasonlíthatóságát, 

mellyel a látogatók hűségét igyekeznek elnyerni.   

 

A wellness napjaink egyik fő trendje, mely nagyon sok változatban van jelen a piacon, viszont 

nem jellemzi széles körben elfogadott minőségi standard, aminek következtében az ágazat 

hosszú távú fejlődése feltehetően le fog lassulni. Az alapítók ennek megelőzéseként tartották 

fontosnak a megalakulást. Ezért hoztak létre egy vonzó, magas minőségű világmárkát, 

amelyik nemzetközi szinten képes versenyezni a látogatók igényeinek kielégítésében. A tagok 

felismerték, hogy az egészség és a megelőző gyógyítás területén különösen fontos a 

megfelelő kompetencia, a minőség és a megbízhatóság. A nemzetközi partnerek nem egymás 

riválisai, hanem stratégiai piaci partnerek, akik egymást a termékfejlesztés és a marketing 

területén segítik, annak érdekében, hogy az alpesi régiót multinacionális turisztikai 

desztinációvá fejlesszék.  

 

 

Az Alpine Wellness, a négy országból csatlakozó nemzeti partnerekkel közösen, létrehozta a 

saját „wellness kritérium”-ait. Ezek olyan általános feltételeket jelentenek, melyek biztosítják, 

hogy a kiváló minőséget igazoló jelző csak az arra érdemes vállalkozások birtokában 

lehessen. 

 

http://www.alpinewellness.com/
http://www.alpinewellness.com/
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Az összefogás számos előnnyel jár nemcsak a tagok, hanem a régió számára is: 

- az általános márka és minőségmenedzsment megosztása, 

- közös marketingplatform és célpiaci akciók, 

- kompetencia központ létrehozása a kutatás, a fejlesztés és a minősítés érdekében, 

- együttműködés a menedzsment területén és lobbyzás.  

 

 
  Forrás: www.alpinewellness.com 

 

http://www.alpinewellness.com/
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  Forrás: www.alpinewellness.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alpinewellness.com/


 185 

5.5 Még egy példa desztinációra – RETOSA 

 (www.retosa.co.za) 

 

A Dél-Afrikai Regionális Turisztikai Szervezetet (RETOSA - Regional Tourism Organization 

of  Southern Africa) 14 afrikai ország hozta létre: Angola, Botszvana, Kongo, Lesotho, 

Madagaszkár, Malavi, Mauritiusz, Mozambik, Namibia, Dél-Afrika, Szváziföld Tanzánia, 

Zambia, Zimbabve. A megalakulás fő oka különleges és egyedülálló lehetőségek biztosítása 

olyan turisták számára, akik a természetet és a régió szépségét szeretnék felfedezni. RETOSA 

a turizmus fejlesztésével igyekszik hozzájárulni a tagországok átfogó gazdasági fejlődéséhez:  

- a gazdasági növekedéshez, a munkahelyek számának emelkedéséhez, 

- az export nagyságának és a belföldi beruházások növeléséhez, 

- a szegénység enyhítéséhez, valamint a vidéki, és periférikus területeken a gazdasági 

fejlődésének ösztönzéséhez, 

- a turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és közlekedési hálózatok használatával egy 

sokkal átfogóbb gazdasági fejlődés serkentéséhez.  

 

A szervezet lobbyzik a repülés liberalizációja mellett az egész régióban, hogy minél több 

desztinációt lehessen a nemzetközi repülőjáratokkal megközelíteni, és a magánszektorral 

együttműködve a fenntartható fejlődés, a nyitott piac kialakítása, a munkaerőforrás fejlesztés 

területén igyekszik eredményeket elérni. A helyiek életkörülményeinek javításához a gazdag 

helyi természeti és kulturális források felhasználásával, a helyi közösségek mind szélesebb 

bevonásának ösztönzésével igyekszik hozzájárulni, erős hangsúlyt fektetve a regionális 

márkaépítés megvalósítására, a régió turisztikai identitásának kialakítására és annak 

kommunikálására.  

A RETOSA feladatai közé tartozik:  

- pontos, megbízható turisztika statisztikák és információk biztosítása, melyek a 

beruházásokhoz és az üzleti döntésekhez nélkülözhetetlenek,  

- a nemzetközi standardok megismerése a turisztikai szolgálatatásokra vonatkozóan, 

- az infrastrukturális hiányosságok, kapacitásbeli hiányok meghatározása a legfontosabb 

turisztikai befeketetések meghatározása érdekében,  

- a nemzetközi repülőjáratok gyakoriságának növelése, a korlátozott belföldi 

közlekedési csatlakozások javítása, a határok átlépésének könnyítése, 

- a túl nagy bürokrácia csökkentése mind az üzleti életben, mind a turisták számára,  

- az alapvető oktatási és turisztikai ismeretek hiányának csökkentése a szolgáltatások 

színvonalának emelése érdekében. 

 

A Regional Tourism Organization of Southern Africa (RETOSA) a Southern African 

Development Community (SADC) munkaszervezete, mely alapvetően a turizmusmarketingért 

és a promócióért felelős a régióban. A szervezetet az állami és a magánszektor képviselői 

közösen irányítják. Missziója, hogy a 21. században a turizmus váljon vezető iparággá a dél-

afrikai országokban. A szervezet legfontosabb küldetése a régió népszerűsítése az egyes 

országok regionális Nemzeti Turisztikai Szövetségeivel és a magán szektorral szoros 

együttműködésben. Legfontosabb célja egy versenyképes desztináció identitás megalkotása a 

turisztikai piacon. Fontosnak tartja valamennyi érintett érdekeinek kombinálását. Stratégiai 

céljai: a turisztikai érkezések növelése a teljes régióban, valamint a régió turizmusának 

fejlesztése iránti befektetési kedv fokozása. 

 

Dél-Afrika az utazási desztinációk sokszínűségét ajánlja, a szafaritól a végtelen 

vendégszeretetig, az izgalmas kalandoktól a különlegesen egyedi helyi gasztronómiai 

élményekig. RETOSA a 14 tagország együttműködésével Dél-Afrika legjobb ajánlatait 

igyekszik létrehozni a látogatók számára.   

http://www.retosa.co.za/
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5.5.1 Boundless South Africa Brand 

 

A 14 tagország közül kilenc létrehozta a Boundless South Africa (Határtalan Dél-Afrika) 

márkát, melynek célja, hogy bemutassa a különböző természetvédelmi területeket a régióban 

létrehozott ún. „Transfrontier Conservation Area” területén. Mindegyik országban közös a 

természet, a kultúra és a közösség iránti elkötelezettség.  A márka lehetőséget biztosít a 

turisták számára, hogy közvetlenül a helyi közösségekkel kerüljenek kapcsolatba, hogy minél 

többet ismerjenek meg kultúrájukból, történelmükből és kulturális, természeti örökségeikből.    

A „Transfrontier Park” (vagyis országok közötti park) olyan terület, amely két vagy több 

országhatáron átnyúló természetvédelmi területet érint, melyet az országok együttműködve 

irányítanak. A tagországok által alapított „Transfrontier Conservation Area” egy olyan terület, 

ahol a két vagy több országhatáron átnyúló természetvédelmi területeken a természeti és 

kulturális forrásokat együttműködve menedzselik az érintett kormányok és hivatalok 

irányításával (ún. kormány-közi hivatalokkal). Több világszerte ismert attrakció található ezen 

a területen, mint például a Viktória vízesés, vagy a Fish River kanyon, melyek a 38 dél-afrikai 

világörökségi emlék közé tartoznak.   

 

5.5.2 Community Based Tourism (CBTs – Közösségen alapuló turizmus) 

 

Annak ellenére, hogy a helyi közösségek a legfontosabb előállítói a turisztikai termékeknek és 

szolgáltatásoknak mégsem részesülnek a turizmus fejlesztéséből származó előnyökből 

megfelelő mértékben. Ez sajnos alapvető jellemzője a régiónak. Mindez a természeti és 

kulturális fenntarthatóságot is veszélyezteti, ami a természeti, kulturális és történelmi 

források, örökségek megtartását, a természetvédelmi területek fenntartását nehezíti. A 

fenntartható turizmus megvalósítása érdekében azonban szükséges az egyensúlyt 

megteremteni a gazdasági szükségletek és az örökségek védelme között, ezért szorosabb 

kapcsolat szükséges a szektoron belül, hogy a gazdasági előnyök a helyi közösségeknél 

maradjanak. 

 

A Community Based Tourism kezdeményezésének célja, hogy az utazást egy egészen új 

megközelítéssel gazdagítsa. Nem csak a felejthetetlen élményekről van itt szó, hanem arról, 

amit a látogatás során az utazó viszontnyújthat a helyi közösségeknek.  Egy community-based 

turista látogatásával hozzájárul a természetvédelmi területek védelméhez és a szegénység 

enyhítéséhez, amivel a régióban a turizmus fenntartható fejlesztésének támogatását 

eredményezi. Az így létrehozott hálózatnak lehetnek szállásadók, szolgáltatásnyújtók vagy 

termék előállítók a tagjai. A kezdeményezés működtet egy weboldalt, ahol például lehetőség 

nyílik szállást foglalni (Community Based Tourism Directory). A szállások (melyek lehetnek 

luxus szafari táborok, vendégházak, hotelek, magánszállások, ifjúsági szállások) vagy egy 

közösségen belül találhatóak, például a közösség (törzs) területén, ahol a díjat a közösségnek 

fizetik meg, vagy egy-két tag tulajdonában vannak, ebben az esetben a bevétel ezeké az 

embereké lesz, vagy a tagok által menedzselt szállásokon, ahol viszont a tagok befolyással 

lehetnek a vállalkozások menetére.  

 

A hálózat és a Community Based Tourism Directory web-oldal a helyi kisvállalkozások 

promócióját végzi Dél-Afrikában. Ez a RETOSA és a UNWTO együttműködésének 

eredményeként jött létre, hogy segítsék ezen vállalkozások elérhetőségét a nemzetközi 

turisták és tour-operátorok számára. 

http://www.community-tourism-africa.com/
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Forrás: www.retosa.co.za 
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Irodalomjegyzék 
 

www.alpinewellness.com 

 

www.balitourismboard.org 

 

www.europark.de 

 

www.retosa.co.za 

 

www.verkehrshaus.ch 

 

 

http://www.alpinewellness.com/
http://www.balitourismboard.org/
http://www.europark.de/
http://www.retosa.co.za/
http://www.verkehrshaus.ch/

