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Nagy örömünkre szolgált, amikor 2009 utolsó harmadában egy TÁMOP-os pályázat
kidolgozása során a turisztikai desztináció menedzsment módszertanának bemutatására
felkértek minket. Mivel ez a terület viszonylag újnak számít országunkban, a feladat
teljesítése úttörő munkának is bizonyulhat. Lelkesedés, izgalom és egy kevés bizonytalanság
is vegyült az előkészületekbe, a lehetséges szakirodalom felkutatásába és kiválasztásába, az
értelmezések, nézőpontok egymáshoz történő közelítésébe, a tankönyv tartalmának
meghatározásába.
A tananyag összeállítása során törekedtünk a turisztikai menedzsmentfunkciók mind teljesebb
bevonására, de nem hagyhattuk figyelmen kívül a desztináció fogalmának, jellemzőinek és
tipologizálásának értelmezését sem, hiszen ez a terület nem csak újszerűsége miatt, hanem az
eddigieknél sokkal nagyobb összetettsége miatt is, egy átfogóbb és komplexebb rálátást
igényel. Nem is jöhetett volna jobbkor ez a felkérés, mint most, amikor a stratégiai
gondolkodás világszerte elfogadottá válik a turizmus területén dolgozók, a turizmus
fejlesztésével és irányításával foglalkozó szervezetek, intézmények körében is.
A desztinációval kapcsolatos fogalmi tisztázások után külön fejezetet szenteltünk a
versenyképesség értelmezésére, a desztináción belüli együttműködés és hálózatépítés
szerepének megértésére. A turizmuspolitika és a desztináció menedzsment kapcsolatának
bemutatása során igyekeztük feltárni a közöttük meglévő különbségeket, melyek annak
ellenére fennállnak, hogy mindkét terület a turizmus működtetésével és fejlesztésével
foglalkozik. A téma ismertetése során a fenntarthatóság kérdéskörét nem hagyhattuk ki,
hiszen ennek biztosítása a stratégiák és fejlesztési tervek megvalósításának záloga. A
turisztikai menedzsmentfunkciók közül kiemeltünk két területet, a marketing és a tervezés,
fejlesztés területét, melyek működtetése kiemelten fontos a mindennapos feladatok teljesítése
során.
Végezetül szeretnénk jó időtöltést és számtalan új ötlet felmerülését kívánni az olvasóknak.

A szerzők

1. Desztinációs jellemzők, tipológiák
1.1. A desztináció fogalmi meghatározása
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A desztináció fogalmi meghatározásában többféle álláspont követhető nyomon. Ezek közül
(Fabricius, 2006) az alábbiakban határozott meg egy viszonylag átfogó definíciót:
A desztináció egy fizikai helyszín, ahol a turista legalább egy éjszakát tölt el. Tartalmaz
turisztikai vonzerőket, termékeket, kapcsolódó szolgáltatásokat, amelyek ahhoz szükségesek,
hogy a turista legalább egy napi helyben tartózkodását kielégítsék. A desztinációnak vannak
fizikai és adminisztratív határai, amelyek meghatározzák annak menedzsmentjét, és
rendelkezik imázzsal és percepcióval. A desztináció számos érintettet foglal magába, képes a
hálózatosodásra, az együttműködésre, és ezáltal arra, hogy nagyobb desztinációvá váljon;
A desztináció tehát egy fogadótérség, avagy - a turista szemszögéből nézve - egy utazási
célterület. A desztinációnak képesnek kell lennie a turisták vonzására, majd a szükségleteiket
kielégítő valamennyi szolgáltatás nyújtására – komplex turisztikai terméket kell biztosítania.
A desztináció lényegében a komplex turisztikai terméket felkínálni képes térség egésze, a
kínálat helyszíne.
A WTO (1993) fogalmi meghatározása szerint: 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 fogalmi
meghatározás kettősségének lényege tehát egyrészt az úticélként, másrészt 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
desztináció a turisztikai piac egy releváns piaci szintjének versenyzője.

1.2. A desztináció szintjei
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A turista a döntésében a különböző desztináció-szinteken keresztül jut el a végső
célpontjához. A turisták, a vendégek a végső turisztikai szolgáltatót a nemzetközi kínálatból
egy sajátos, fokozatos szűkítéssel választják ki, ezt az ún. klasszikus döntési folyamatot
modellezi az 1. ábra .

Resort
….

Település

Térség

Régió

Ország

Kontinens

A döntések a földrajzi közelítés elvén!

VENDÉG

A területi /desztináció döntések imázs alapúak!
A konkrét szolgáltatásválasztás teljesítmény alapú.

1. ábra: Turisztikai döntések szintje, releváns piacok
Forrás: Hidvéginé, 2007

Gondoljunk például egy amerikai turistára, aki először kontinenst-választ (nem véletlen a
törekvés az Európai Unióban - elsősorban a virtuális világban, a hálózaton történő fellépéssel
- közös turisztikai portállal, közös desztináció menedzsment törekvések kiépítésére. Európát
választva, a következőkben mérlegelésre kerül az ország, azon belül az egyes régiók közül
történő választás. Majd a térség, a város, a település kiválasztása révén a konkrét szálloda,
rendezvény, attrakció elemeire vonatkozó döntés.
Egy hazai turista országon belül gyakorta régiót, országrészt választ úti célul, majd azon belül
dönt a konkrét térségről illetve településről. Természetesen a döntés nem mindig ilyen
lépcsőzetes, hiszen sok-sok szempont, szituáció miatt egyes lépések átugrásra kerülnek,
például egyedi rendezvény, ismert város, rokonok a térségben stb., de a definiált szintek
mindegyike döntési szintet jelent (2. ábra).
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ország
régió

térség

település

Turisztikai termékek,
szolgáltatók …

2. ábra: Desztináció-szintek a turisztikai vállalkozásokért
Forrás: Hidvéginé, 2007

Itt szükséges azonban megjegyezni, hogy ma a turista döntései éppúgy felgyorsultak, mint az
élet bármely területe. A döntés folyamatában ma az egyik legfontosabb szempont az ár-érték
arány, és sok esetben, főleg a másod/harmad, illetve hétvégi utazások elhatározása folyamán
az egyik legfontosabb motivációvá lépett elő az akció, az akciós ár. Ezek az akciók
kötődhetnek szolgáltatókhoz, pl. szállodai kedvezményes hétvégék, ahol a desztináció
másodlagos, hiszen a szolgáltató önállón hirdet kedvezményt, illetve kötődhetnek konkrétan a
desztinációhoz, amely akciókat maga a desztináció is támogat (pl. párizsi hétvége, ahol a
légitársaság a desztináció menedzsment által támogatva, több szolgáltatóval együttműködve
alakít ki kedvezményes csomagajánlatot. A turista döntése mindkét esetben „ad hoc” jellegű.
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1.3. A desztináció menedzsment fogalma
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 menedzsment sikeres kialakításához a turisztikai szükséglet, a vevőelvárás
alapú desztináció-megközelítésből kell kiindulnunk, 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.
Desztináció menedzsment: egy adott földrajzi területen található vonzerők moduláris
(szabadon kombinálható) termékké alakításának, hálózatba szervezésének, a termékek
desztinációba ágyazott piac-és versenyképessége megteremtésének és értékesítésének
folyamata, melynek célja a fenntartható fejlődés megőrzése mellett a turisztikai piaci siker
elérésével a desztináció fejlődése.
A desztináció menedzsment tevékenységének lényege:
 Tervezés, stratégia és fejlesztés támogatása,
 Kooperáció szervezése – koordináció,
 Marketingfunkciók nyújtása (kutatás, termékfejlesztés támogatása, értékesítés,
kommunikáció).
A desztináció menedzsment rendszer kialakítása tehát alapvető piaci versenyképességi kérdés,
kialakítását jelentős anyagi támogatás segíti a támogatási, pályázati rendszeren keresztül. A
turisztikai ágazat szereplői érettek és kellően felkészültek az együttműködésre, továbbá adott,
és fejleszthető az a szakmai tudás, mely lehetővé teszi a sikeres desztináció menedzsmentet.
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1.4. A desztináció menedzsment szervezetek szintjei és szerepük a desztinációban
A turizmus sikeres fejlesztése csak egy jól működő, jól együttműködő rendszerben lehetséges.
Az együttműködés mind területi, mind pedig turisztikai termékek vonatkozásában szükséges.
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 menedzsment különböző
szintjeinek, az adott fogadóterület marketingjét koordináló szervezetek, összehangolt
tevékenység lehetősége adja. A 3. ábra a közösségi típusú desztináció menedzsment szintek,
szervezetek felépítését és együttműködési lehetőségeit vázolja.

Szakmai
szervezetek

Regionális TDM
szervezetek
Térségi TDM
szervezetek

Helyi TDM szervezetek

Turisztikai

vállalkozások

Civil
szervezetek

Állami és
közszféra
Országos
Regionális
Megyei
Települési

Turisztikai
termék-klaszter
hálózat

Országos
TDMSZ

Egyéb
faktorok

3. ábra: Desztináció menedzsment szintek – érintettek
Forrás: Hidvéginé, 2007

Az egyes desztináció menedzsment szintek feladata, funkciója tartalmát, jellegét tekintve
ugyanaz, ugyanakkor hatóköre, közvetlen célja, módszerei eltérnek egymástól, sajátos
munkamegosztást is igényelnek, de ugyanakkor feltételezik is egymást, hiszen csak a szintek
tevékenységében a kooperáció elengedhetetlen elem.
A desztináció menedzsment rendszernek alapvetően az érintettek „önszervezésére” kell
épülnie, de ne legyen kampányszerű, teljesen spontán, ne legyen pályázati pénzszerzésorientált, hanem a szakmai elvekre, megalapozottan kialakított hatékony fejlesztési folyamat.
A helyi desztináció menedzsment, ahol az érintett szereplők kapcsolata, készsége érett erre,
ezek lehetnek az alapjai a térségi desztináció menedzsment szervezeteknek, hiszen csak egyes
esetekben képezhetnek önálló desztináció-márkát. A
turisztikai
térségek
desztináció
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menedzsmentje esetében az alulról építkező, önszervező jelleg mellett fontos, hogy
mindenképpen létrejöjjenek azokban a térségi desztinációkban, melyek turisztikai márkaként
pozícionálhatóak, ezért ezek tudatos indukálása, közösségi forrásokból történő támogatása
szükséges. A támogatás természetesen csak olyan térségi desztináció menedzsment
szervezetnek adható, mely rendelkezik a turisztikai szakma, az érintettek meghatározó
körének támogatásával, együttműködésével.
Ezen alsó desztináció menedzsment szintek létrejöttével párhuzamosan kell létrehozni,
alapvetően kormányzati, közösségi források támogatásával, a szakmai és vállalkozói
szervezetek közreműködésével kialakítani a regionális és a nemzeti szintű desztináció
menedzsment szervezeteket, melyek egyik alapvető induló feladata a térségi és helyi
desztináció menedzsmentek szervezésének, szakmai működésének a támogatása is.
A desztináció menedzsment szervezetek szerepe 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 marketing és fejlesztés területén. A partnerség azt jelenti, hogy képes-e a turizmus
különböző szereplőivel megfelelő kapcsolatot kialakítani és működtetni egy kollektív
desztináció vízió megvalósítása érdekében.
Desztináció menedzsment szervezetek lehetnek a közszféra által létrehozott szervezetek,
kizárólag a magánszféra által alapított szervezetek, illetve a magán és közszféra partneri
együttműködésében létrehozott szervezetek. A köz- és magánszféra eltérő
szemlélete, célrendszere, működési logikája miatt ajánlott, hogy mindkét terület
megjelenjen a desztináció menedzsmentben, ugyanakkor megfontolandó, hogy a
különböző desztináció menedzsment szinteken, milyen szervezeti forma és milyen
szereplők biztosíthatják leginkább az optimális működést és a desztináció közösségi
érdekeit. Nemzetközi tapasztalatok alapján a közszféra és magánszféra működési
logikájából kiindulva az alábbi erősségek és gyengeségekre hívnánk fel a figyelmet.
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A közszféra által irányított desztináció menedzsment szervezetek erősségei:
 Hosszú távú stratégiai megközelítés
 Desztináció ismertség megteremtésének igénye
 Közösségi érdek szemlélete
 Minőségbiztosítási fókusz
 Helyi KKV-k támogatása
A magánszféra által irányított desztináció menedzsment szervezetek erősségei:
 Rövid távú taktikai megközelítés
 Értékesítési (profit) szemlélet
 Piaci lehetőségek kiaknázására összpontosítás
 Gyors döntéshozatal
 Vállalkozói szemlélet
 Piac-vendég-orientáció
A közszféra által irányított desztináció menedzsment szervezetek gyengeségei:
 Vállalkozói szemlélet hiánya
 Nehézkes döntéshozatal
 Gyenge kereskedelmi érzék, profitorientáció hiánya
 Gyenge teljesítmények tolerálása
 Kockázatvállalás hiánya
 Teljesítmény –és hatékonyságmérés nehézkessége
A magánszféra által irányított desztináció menedzsment szervezetek gyengeségei:
 Közérdekben való gondolkodás hiánya
 Korlátozott érdekeltség a hosszú távban gondolkodásra
 Megfelelő források hiánya
 A közszférával való kapcsolatok gyengesége
 Non-profit tevékenység háttérbe szorulása
Az előzőekben vázoltak alapján jól látható, hogy csak a két szféra megfelelő szintű
együttműködése hozhatja meg a kívánt eredményt. A közösségi érdek azt kívánja,
hogy a különböző desztináció menedzsment szinteken az érdekelt szervezetek
együtt hozzák létre a desztináció menedzsment szervezeteket, úgy hogy abban ne
az egyes szereplők egyéni érdekei, hanem a desztináció közösségi érdekei legyenek
a középpontban. Ezért nagyon fontos, hogy a közszféra turizmusért felelős szereplői,
illetve a magánszféra közösségi szervezetei közösen vegyenek részt a desztináció
menedzsment szervezetek létrehozásában és működtetésében. A legalkalmasabb
szervezeti forma - a jogszabályok szerint - erre a célra a non-profit társaság, a
kooperációs

társaság,

esetleg

az

egyesület.

Helyi

szinten

a

könnyebb

szervezhetőség és a több szereplő miatt az egyesületi forma lehet a szerveződés
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alapja, viszont minél feljebbi szinteket tekintünk, annál inkább előtérbe kerülhet a
profizmus

szükségessége,

azaz

a

döntések

szakmai

és

gazdasági

megalapozottsága, a működés vállalkozásszerűsége, így a társasági forma
indokoltabbá válik. Szintén a társasági forma mellett szól, ha a szereplők gazdasági
súlya nagyon eltérő, pl. fizetővendéglátó - 400 ágyas szálloda.

1.5. A desztináció menedzsment tevékenységei, működési modellje
A desztináció menedzsment szervezetek fő feladata, hogy a desztináció adottságaira, kínálati
elemeire, feltételeire épülően három irányba lásson el irányító, koordináló feladatot,
tevékenységet, nevezetesen:
 a konkrét teljesítmény, turisztikai szolgáltatások fejlesztése,
 a kínálat marketingje, értékesítése és kommunikációja vonatkozásában,
 valamint a környezeti, működési feltételek kedvező irányba történő befolyásolásában.
A feladatok, tevékenységek ellátásához szükséges desztináció menedzsment szervezet
általános működési logikáját az 4. ábra foglalja össze.
A turisztikai desztináció kínálati
alapelemei:
• Imázs
• Attrakciók
• Kényelmi tényezők
• Ár
• Elérhetőség

Desztináció menedzsment szervezet
Vezetni és koordinálni

Marketing:
Megnyerni, megszerezni a
látogatókat

Szolgáltatás a helyszínen
Meghaladni az elvárásokat
Elégedettséget elérni.

Alkalmas környezet megteremtése,
befolyásolása
Politika, törvénykezés, szabályozás, adózás

4. ábra: A desztináció menedzsment alapvető működési modellje
Forrás: Hidvéginé, 2007
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A modell tényezőit az alábbiakban részletezzük:
- A turisztikai desztináció alapelemei:
 Attrakciók: a látogatás motiválói, amiért érdemes a desztinációt felkeresni.
 Kényelmi tényezők: azok az információszerzési, infrastrukturális, vásárlási,
szolgáltatási és egyéb tényezők, amelyek a turisták kényelmét szolgálják.
 Elérhetőség: a desztináció megközelíthetőségének módját, egyszerűségét foglalja
magába.
 Imázs: a desztinációról kialakult kép a fogyasztók fejében, azok az értékek, amelyek
illeszkednek a saját értékrendjébe.
 Ár: a közlekedés (oda-vissza utazás), szállás, étkezés, attrakciók meglátogatásának
költségei, feltételei együttesen.
- Desztináció menedzsment szervezet:
 A desztináció menedzsment szervezet koordinálja és vezeti, irányítja mindazokat a
folyamatokat és elemeket, amelyek meghatározzák egy desztináció megjelenését és
fogyasztói észlelését.
 Kulcsfunkcióit tekintve három területre koncentrál:
- Marketing: meggyőzni az embereket arról, hogy látogassák meg a
desztinációt, eladni a desztináció termékeit
- Szolgáltatások fejlesztése, csomagok közvetítése: biztosítani azt, hogy az
elvárások és a turisztikai kínálat összhangban legyenek.
- Alkalmas környezet feltételek megteremtése: a turizmus fejlesztése
szempontjából megfelelő társadalmi, fizikai és gazdasági feltételrendszer
megteremtése.
 A hatékony desztináció menedzsment szervezet:
- Minőségi szolgáltatást nyújt a turisták számára
- Hozzájárul a turisztikai térség hosszú távú prosperitásához és a helyi
közösség fejlődéséhez, munkahelyeket, bevételeket, új beruházások
teremtését indukálva, megvalósítva.
- Növeli a gazdasági szereplők profitabilitását nemcsak a közvetlenül a
turisztikai iparban, hanem minden kapcsolódó ágazatban.
- Optimalizálja a gazdasági, társadalmi és természeti környezeti hatásokat a
térségben, fenntartható egyensúlyt teremtve a különböző érdekek között.
- Alkalmas környezet megteremtése:
Egy erős és megfelelő felhatalmazással bíró desztináció menedzsment szervezet
szükségszerűen szakmai kezdeményező, vezető és koordináló szerepet kell vállaljon az alábbi
területeken:
 területi fejlesztési tervek kidolgozása,
 infrastrukturális fejlesztések,
 termékfejlesztés,
 technológia és rendszerfejlesztés,
 kapcsolódó iparágak fejlesztése és a beszerzés koordinációja.
- Marketing:
 A turisztikai piac elemzése, kutatása, a döntéstámogató rendszer kialakítása,
 A desztináció promóciója, beleértve a márkázás és imázsépítés feladatát is. Külső és
belső irányultsággal egyaránt.
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A térség turisztikai vállalkozásainak felkészítése és képzése a desztináció közösségi
marketing érdekeinek megismertetése és elfogadtatása érdekében. Belső kampányok
lebonyolítása.
Elfogulatlan információs szolgálat működtetése.
Kooperációs értékesítési tevékenység. Foglalási rendszer kialakítása és működtetése.
Vevő/ügyfél/turista-kapcsolat menedzselési módszerek működtetése.
A minőség biztosításának, ellenőrzésének mechanizmusainak, kontrolling tevékenység
működtetése.

- Szolgáltatás fejlesztése és nyújtása a helyszínen:
A desztináció egészének úgy kell működnie, mint egy jól menedzselt vállalkozásnak, hogy
képes legyen kielégíteni, sőt meghaladni a turisták elvárásait, ezzel elérve elégedettségét.
Ennek elérése érdekében a desztináció menedzsment szervezetnek szerepet kell vállalnia,
bizonyos szolgáltatásokat vezetve, koordinálva a turizmus térségi szereplői számára:
 Kutatás-fejlesztés, stratégiai tervezés
 Új 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 kritikus pontjainak teljesítése egyrészt az együttműködés
széleskörű kiterjesztésével, különböző szintű desztináció menedzsment szervezetek
létrehozásával, illetve megfelelő koordinációs és kooperációs mechanizmusok beépítésével
oldható meg, melyhez fontos minden szereplő. Így a desztináció menedzsment rendszerben
megtalálható kulcsszereplők a következők:
 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 (touroperatorok, utazási irodák stb.)
 Helyi turisztikai szövetségek, együttműködések, klaszterek
 Kamarák és egyéb vállalkozói szervezetek
 civil szervezetek, (városvédők, környezetvédők, kulturális stb.)
 Oktatási és kutató intézmények.
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1.6. Desztináció tipológiák
A desztinációk, a desztinációkban megjelenő turisztikai termékek iránti keresletet
többféleképpen lehet csoportosítani, melyek közül (Swarbrooke, 1995) meghatározásait
követjük. Ennek megfelelően földrajzi, viselkedési és demográfiai tényezők szerint történhet a
csoportosítás.
A legjelentősebb földrajzi kritériumnak általában az tekinthető, hogy hol élnek a potenciális
látogatók a keresleti piacon belül. Az attrakciók hatóköre különböző lehet, ezért a piac
megfelelő körülhatárolása kritikus tényező. Különösen a másodlagos attrakciók esetében
fontos megvizsgálni a piac állandó lakosai mellett a földrajzilag elérhető terület
turistaforgalmát. Ezek az attrakciók ugyanis nem képesek önállóan utazásra bírni a potenciális
turistákat, de a már régióban tartózkodók számára vonzóak lehetnek.
Viselkedési szempontból többek között az alábbi tényezők szerint szegmentálhatjuk a keresleti
piacot:

vásárlási (látogatási) gyakoriság (soha, először, alkalmanként, rendszeresen);
 keresett élmény, szolgáltatások (mindaz, amit a látogató a látogatástól kapni szeretne:
például tudás, szórakozás, kikapcsolódás);
 látogatói státus (nem látogatók, volt látogatók, lehetséges látogatók, rendszeres
látogatók, az attrakciót első alkalommal felkeresők);
 a vásárlási folyamat szakasza (nem ismeri az attrakciót, ismeri és érdekli, szeretné
meglátogatni, határozottan meg szándékozik látogatni);
 az attrakció iránti attitűd (lelkes, pozitív, közömbös, negatív, elutasító);
 termékhűség (lojális-e a látogató az adott attrakcióhoz vagy könnyen elcsábítható
olcsóbb, izgalmasabb, könnyebben megközelíthető attrakciók által);
 felhasznált információforrások (média, utazási kiadványok, személyes kapcsolatok,
korábbi tapasztalatok);
 látogatás módja (egyénileg vagy csoportosan, egyéni tervezéssel vagy szervezetten);
 egy főre jutó költés (belépőjegyek, kiegészítő szolgáltatások igénybevétele).
A kereslet demográfiai alapon történő szegmentálására desztinációk, attrakciók esetén
leginkább a családi életciklus-modell alkalmazható.
Mivel a modell kombinálja az életkort és a családi állapotot, így összetettebb elemzést tesz
lehetővé. Az 1. táblázat példákkal illusztrálja azt, hogy a modell egyes szakaszaiban lévő
látogatók elsősorban milyen jellegű attrakciók iránt érdeklődhetnek. Természetesen a
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leginkább jellemző családi életciklus-szakaszok mellett figyelembe kell venni azt a trendet is,
hogy nemzetközi szinten egyre növekszik a gyerektelen egyedül állók, illetve az egyszülős
családok aránya, akiknek eltérőek az attrakciókkal szembeni igényeik és elvárásaik.

1. táblázat: Preferált attrakciók a családi életciklus-modell tükrében
Családi életciklus szakaszai
Gyerek
↓
Tinédzser
↓
Fiatal felnőtt
↓
Fiatal pár
↓
Fiatal pár kisbabával
↓
Növekvő család
↓
Középkorú pár, külön élő felnőtt
gyerekkel
↓
Idős
↓

Szükségletek, preferenciák
Új élmények. Gyerekek, akikkel játszani lehet.
Szülői segítség, irányítás.
Új élmények. Izgalom. Státus. Több függetlenség a szülőktől. Más
tinédzserek. Aktív részvétel.
Új élmények. Cselekvési szabadság. Más fiatal felnőttek. Aktív
részvétel.
Új élmények. Romantika.
Egyedüllét, intimitás.
Bababarát szolgáltatások (pl. etetőszék, pelenkázóasztal,
gyermekjátszó)
Takarékosság- például családi jegy.
Élmény a család minden tagja számára.
Újat tanulni.
Inkább passzív részvétel
Passzív részvétel. Takarékosság.
Mások társasága. Könnyű megközelíthetőség.

Forrás: Swarbrooke, 1995.
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2. A desztinációk jellegzetességei, attrakciók
A desztináció, a desztinációban található turisztikai termékek egy olyan szolgáltatáshalmazt
jelentenek, amelynek célja a turista – az állandó környezetétől ideiglenesen távol lévő ember
– szükségleteinek teljes kielégítése. Egy desztináció számára kötelező a termék-fogalom ilyen
értelmű felfogása, ellenkező esetben könnyen előfordulhat, hogy a turisták valamelyik
szükséglete kielégítetlen marad, ami az elégedettség elmaradását és hosszabb távon a
forgalom csökkenését okozza.
A desztináció fő összetevői: a vonzerő vagy attrakció, a megközelítési lehetőség vagy
közlekedés, az egyéb infrastruktúra, a szállás, az étkezés, a szórakozás és egyéb
szolgáltatások, a biztonság, a desztináció lakosságának vendégszeretete, a turisztikai
szervezetek, a szolgáltatások árai és minderről az információ.
A desztinációban található turisztikai termék lényege, hogy összetett és szolgáltatásokból áll.
További jellemzői:
 megfoghatatlan – lényegében emléket vásárolunk: az utazás után nem marad más
megfogható, mint néhány fénykép, emléktárgy;
 egyidejűség – a szolgáltatás előállítása és fogyasztása egy időben történik és annak a
turista is aktív részese. Ez egyben egy bizonytalansági tényező: nem lehet minden
turista viselkedését előre megtervezni. A turizmus dolgozói számára ezért a
rátermettség és az emberekkel való bánni tudás ugyanolyan fontos alkalmassági
feltétel, mint a szakértelem;
 a minőség ellenőrzése és egységesítése igen nehéz – mert egyaránt függ a személyzet
munkájától, valamint a személyzet és a turisták viselkedésétől;
 veszendőség - a szolgáltatás nem raktározható, egy el nem adott szállodai szoba aznapi
bevétele örökre elveszett;
 szezonalitás – a szakma egyik legnagyobb gondja, hiszen a szezonon kívüli
periódusok kapacitásai és szolgáltatásai nem raktározhatók (ellensúlyozására
alkalmazzák a szezonon kívüli hónapokban az árengedményeket, az új vonzerők és
szolgáltatások kifejlesztését, a fokozott reklámot stb.);
 erős verseny – ez egyaránt fennáll a különböző desztinációk és a szolgáltatók között,
innen a színvonal, egyedi jelleg és a jó hírnévre való törekvés fontossága. A turizmus
legnagyobb vetélytársa azonban a nem utazás, ha az emberek diszkrecionális
jövedelmüket tévére, autóra stb. és nem utazásra költik. Az egész szakmának együtt
kell dolgoznia a diszkrecionális jövedelmekért – ez a szoros szakmai együttműködés
természetes alapja.
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A turisztikai termék alapja a vonzerő, avagy attrakció, ez az amiért a turista útra kel. Csak
enni, vagy aludni otthon is tudna, de ha változatosságigénye egy konkrét utazási motivációban
testesül meg, úgy egy annak megfelelő attrakción alapuló terméket keres. Ha az ember beteg
és gyógyulni kíván, akkor egy gyógyfürdő, ha hobbija a golf, úgy egy golfpálya, ha a
művészeteket akarja élvezni, akkor egy fesztivál felel meg az igényeinek. Nem egy országot
vagy várost keres, hanem csak azt a desztinációt, ahol gyógyfürdő, golfpálya, vagy fesztivál
van. Ha nincs elegendő pénze, akkor a szóba jöhető desztinációk közül azokat veszi
figyelembe, amelyek ára a közlekedési költségekkel együtt számára elérhető. Tovább
szűkülhet a kör még számos más kritérium alapján, de döntő mindig a motivációjának
megfelelő attrakció, amelyen végső soron döntése alapul. A motiváció tehát meghatározott
vonzerőre irányul és megfordítva: az attrakció csak a megfelelő motivációval rendelkező
turistákat képes vonzani. Ebből következik, hogy a vonzerő meghatározza a keresletet. Egy
desztináció csak azokra a turistákra számíthat, akik számára a térség vonzerői érdekesek,
motivációjuknak megfelelnek. A vonzerő azonban meghatározza a terméket alkotó többi
szolgáltatást, tehát a kínálatot is (Lengyel, 2004).
A vonzerő a turizmus elméletének talán egyik legfontosabb és leginkább problematikus
kategóriája. A szakirodalomban a vonzerő szinonimájaként találkozhatunk a látnivaló, a
nevezetesség, az adottság vagy az attrakció elnevezéssel. A vonzerő függetlenül attól, hogy
absztrakt vagy konkrét dologra utal, a turisztikai kínálatnak ugyanazt az elemét kívánja
kifejezni, történetesen valamit, ami a kereslet érdeklődését kiváltja.
A turisztikai vonzerőkre vonatkozó definíciók esszenciája a következőképpen fogalmazható
meg: „az a vonzerő, ami a turistát arra ösztönzi, hogy az adott helyre látogasson”. E
meghatározás logikáját alapul véve attól válik valami turisztikai vonzerővé, hogy
megtekintése érdekében a turisták útra kelnek, vagyis alkalmas a turisták érdeklődésének
kiváltására. Az előző megközelítéstől nem áll távol a turisztikai vonzerőnek a
vendégforgalom generálásában játszott szerepét is figyelembevevő alternatív értelmezése.
Eszerint turisztikai vonzerő alatt azokat a dolgokat értjük, amelyek számottevő mennyiségű
turista érkezését váltják ki. A definícióban szereplő dolog kifejezés fedi le leginkább a
vonzerő sokszínűségét, mivel az egyaránt vonatkoztatható személyre, tárgyra vagy valamiféle
fogalomra.
A világ turizmusában meghatározó szerepet játszó turisztikai attrakciók többsége rendelkezik
valamilyen fizikai kiterjedéssel, vagyis kézzelfogható. De a vonzás kiváltásában a külső
fizikai megjelenésen kívül az adott objektumról a fejekben élő információk és érzelmek is
közreműködnek. Ezek a tényezők megközelítőleg egyenlő mértékben járulnak hozzá a
vonzerők felkeresésének kiváltásához.
A vonzerők vizsgálata során nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat a turisták
érdeklődésére számot tartó desztinációkat sem, amelyeknél a külső megjelenés szerepét
jelentős mértékben meghaladóan az információ, vagy az érzelmek dominálnak. Ezen
attrakciók esetében azt is mondhatjuk, hogy fizikai valóságuk jegyei elhanyagolhatóak, a
tényszerű információ primátusa érvényesül. Mozart szülőháza például egy a Salzburg
belvárosában található épületek közül, de az a tudat, hogy abban a zeneirodalom egyik
legnagyobb alakja élt és alkotott, turisták százezreit csábítja az osztrák város központjába.
A vonzerővel kapcsolatban kialakult érzelem (a turista személyes kötődése) önállóan is
kiválthatja a látogatást. Ebben egy korábbi intellektuális élmény (olvasmány, film,
képzőművészeti alkotás) vagy a családi tradíciók esetleg az identitás megerősítése játszhatnak
szerepet.
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2.1. Az attrakciók rendszerelméleti megközelítése
Az attrakciókutatás összetettségét jól mutatja, hogy egy, a 1990-es évek elején készített
tanulmány (Lew, 1994) több tucat kategorizációt sorolt fel és rendszerezett az alábbi nagy
csoportokba:
 Az ideografikus csoport az attrakciókat a természet és az ember viszonyában vizsgálja.
Ebben a csoportban a felosztás két pólusát, egyrészt a domborzati elemek, illetve az
ökológiai rendszerek, míg a másikat az emberek, illetve kultúrájuk alkotja, közöttük
pedig például a természetben végezhető tevékenységek, illetve az ott előforduló
élethelyzetek helyezkednek el.
 Az ún. szervezeti megközelítés az attrakciók tér-és időbeli tulajdonságait elemzi,
részletesen kitérve az attrakciók egy területen lévő számából és méretéből adódó
eltérésekre. Ez a csoportosítási rendszer leginkább az ún. tömegattrakciók és a
speciális kínálattal rendelkező attrakciók viszonyát mutatja be, hiszen egyedi
attrakciókra jellemző a kis méret, a viszonylag alacsony kapacitás.
 A kognitív (észlelési) csoportosítás a látogatók által szerezhető élmény alapján végzi
elemzését. A látogató számára e szerint a kategorizáció szerint a két végletet az utazás
és élmények biztonságossága, illetve kockázatossága jelenti. A biztonságot kereső
látogatók olyan attrakciókat részesítenek előnyben, melyek számukra könnyedén
megszerezhető és feldolgozható élményeket jelentenek, míg a kockázatot kereső
látogatók számára a felfedezés öröme, az izgalmak jelentik az élményt. A kognitív
attrakciótipológiákat mutatja be a 2. táblázat.
2. táblázat: Kognitív attrakciótipológiák
Biztonság
tanulás
vezetett túra
passzív
kitalált/mesterkélt
megelevenített
turizmusorientált
szervezett
nemzetközi piac
kiemelt terület
biztonságos

Kockázat
A látogatók tevékenységei
gyakorlás
Az attrakció jellege
érdektelenség
nemzeti regionális
Turista élménye
„más”

felfedezés
önvezetés
aktív
autentikus
napi normális tevékenységek
nem turizmusorientált
szervezetlen
helyi
háttérterület
szabadság/kitörés
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megszokott
békés/nyugalmas/”mint
otthon”
tömegtermelés élménye
könnyű megközelíteni
„az ottlét élménye”
(város/épület)

-

új

„buli”
korlátozott élmény
-

vad/izgalmas/felfedező
egyén élménye
nehéz megközelíteni

-

„ a természet szelleme”

Forrás: Lew, 1994.

2.2. Az attrakciók hatókör szempontú megközelítése
Az attrakciókat aszerint is vizsgálhatjuk, hogy mekkora területen képesek vonzerejüket
kifejteni, azaz a látogatók mekkora távolságról hajlandóak azokat felkeresni (Gunn, 1994). A
vonzerő mértékének meghatározásához megkülönböztethetünk helyi, regionális, országos,
nemzetközi és univerzális attrakciókat.
 A helyi vonzerővel rendelkezők csoportjába azok tartozhatnak, amelyek főképpen az
adott település lakosságának igényeit elégítik ki, azaz ebből a szempontból szabadidős
és nem turisztikai attrakciónak minősülnek
 Regionális attrakció: az adott objektumot felkereső látogatók többsége a környékbeli
településekről érkezik.
 Országos attrakció: az attrakció látogatói az egész ország területéről érkeznek, de
jelentősebb számban nem generál látogatottságot az országhatáron kívülről.
 A nemzetközi attrakciók több ország lakosai számára is eléggé vonzóak ahhoz, hogy
felkeressék azokat. Az adott objektumot felkereső látogató jelentős része külföldről
érkezik (ez természetesen nem zárja ki, hogy belföldiek is látogassák a vonzerőt, de az
ő részarányuk alacsonyabb).
 Az univerzális attrakciók a világ szinte bármely országának lakosai számára attraktív,
így szinte távolságtól függetlenül indukálhat az adott desztinációba való utazást.
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2.3. Az attrakciók erőforrás szempontú megközelítése
Az attrakció a desztináció azon természeti, vagy kulturális adottsága (erőforrása), melynek
megismerése érdekében a látogatók felkeresik az adott területet. Ennek alapján
megkülönböztetünk természetes és ember alkotta attrakciókat.
- Természetes attrakciók:
 víz (Földközi-tenger partja, finn tavak, folyók)
 napfény és klíma
 hegyek és a hó (Alpok, Pireneusok, Kárpátok)
 természeti ritkaságok (Niagara-vízesés, Szahara, puszta)
 fauna és flóra (erdők, mezők, tengerek)
 nemzeti parkok (Yellowstone, Hortobágy), vadrezervátumok, természetvédelmi
területek
 a természeti világörökség UNESCO által elfogadott helyszínei
 gyógy- és termálvizek (Karlovy Vary, Hévíz, Hajdúszoboszló)
- Ember alkotta vonzerők:
 egyházi központok, szent helyek (Jeruzsálem, Mekka, Róma)
 műemlékek (piramisok, Akropolisz, Machu Picchu, Colosseum)
 történelmi helyek (Waterloo, Verdun) és városok (Róma, Athén, Jeruzsálem, London,
Párizs)
 építészeti remekek (kínai fal, Eiffel-torony)
 múzeumok ( Louvre, Vatikáni múzeum, Szépművészeti Múzeum)
 előadó-művészet (Pavarotti, Solti, Scala)
 népművészet (eredeti környezetben, színpadra alkalmazva csaknem mindenütt)
 fesztiválok (Salzburg, Cannes, Budapest)
 ünnepek és népszokások (fieszta, bikaviadal, riói karnevál)
 világvárosok (New York, London, Párizs, Tokió)
 sport, kiemelkedőek az olimpiák és a nagy versenyek színhelyei (Wimbledon,
Barcelona, Forma 1 helyszínei)
 egyéb nagy események – világkiállítás, nemzetközi vásárok és kongresszusok
 tematikus parkok (Disneyland, Disney World, Zamárdi kalandpark)
 szerencsejáték-központok (Las Vegas, Monte- Carlo, Nevada)
 szórakozás (mozi, éjszakai élet)
 gasztronómia
 társaság (klubok, egyesületek, rendezvények)
 rokonok és barátok meglátogatása (VFR- visiting friends and relatives)
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(Lengyel M, 2004)

2.4. Az attrakciók menedzsment feladatok szerinti megközelítése
Az attrakciók a látogatómenedzsment szempontjából négy fő csoportra bonthatók
(Swarbrooke, 2005), mely kategóriák döntően befolyásolják az attrakciómenedzsment céljait
és módszereit is.
 a természeti környezet elemei alkotják az első csoportot,
 melyek az ember által, de nem turisztikai hasznosítás céljából megépített
létesítményekkel együtt az attrakciómenedzsment szempontjából hasonló megítélés
alá esnek, azaz a menedzsmentnek a látogatás okozta esetleges károk minimalizálása
az egyik legfontosabb feladat;
 a főként turisztikai hasznosításra kialakított létesítmények;
 és a speciális események sorolhatók az attrakciómenedzsment feladatait tekintve a
második csoportba, amelyben a cél gyakran a minél magasabb látogatószám, illetve
profit elérése.
Ezen felosztás alapján történő részleteket foglalja össze a 3. táblázat
3. táblázat: Attrakciók felosztása a menedzsment feladatai alapján
Természeti
Vízpartok
Barlangok
Felszíni formák
Klíma
Folyók/tavak
Erdők
Állatvilág
Növényvilág

Nem turisztikai
célú létesítmények
Egyházi épületek
Történelmi épületek
és helyek
Épített kertek
Ipari emlékek
Természetvédelmi
területek

Főként turisztikai célú
létesítmények
Vidámparkok
Tematikus parkok
Szabadtéri múzeumok
Örökségközpontok
Kikötők
Kiállítóközpontok
Kézművesközpontok
Termelőüzemek üzletei és
látogatóközpontjai
Működő farmok
Szafariparkok
Kaszinók
Gyógyhelyek
Szabadidőközpontok,
vásárlási lehetőségek
Múzeumok/galériák

Események
Sportesemények
Művészeti
fesztiválok
Piacok/vásárok
Népművészeti és
hagyományőrző
programok
Egyházi események
Évfordulók
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Forrás: Swarbrooke, 1995.

2.5. Desztináció életciklus-modell
2.5.1. A desztináció turistatípusai
A turisták típusának vizsgálatával megállapítható, hogy milyen kategóriákba sorolhatók a
desztinációt jellemzően látogató turisták, a turisták típusa ugyanis meghatározza azt is, hogy
milyen igényeik vannak a desztináció szolgáltatásainak színvonalát és jellemzőit illetően
(Urry 1990). 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 egy fogadóterületen a turisták
típusa nagy mértékben meghatározza az összes többi vizsgálandó jellemzőt, ezért a
következőkben néhány lényeges turistatípusok részletesebben kerülnek ismertetésre.
A turizmus definíciójából következik, hogy turistává nagyon sokféle motiváció hatására válik
valaki. Marketingszempontból, az optimális piaci szegmensek kialakítása szempontjából
szükséges a turisták típusainak meghatározása, azaz, hogy milyen típusú turisták milyen
számban látogatják az adott desztinációt.
A turisták csoportosítására számos kutató vállalkozott, munkánkban Cohen, Smith és Plog
meghatározásait tekintjük át. 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) megközelítése újszerű a turizmuskutatásban, mivel 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 (5. ábra). Az Egyesült Államok
népességét vizsgálva azt találta, hogy a populáció a két szélsőség között normálisan oszlik el,
tehát a potenciális turisták túlnyomó része „midcentrikus”. Alkalmazva a fenti kategorizálást
a turizmusra, az allocentrikusok teljesen új, mások által még fel nem fedezett területekre
utaznak, a pszichocentrikusok meglepetések nélküli, az otthonra emlékeztető úticélt keresnek,
a turisták nagy része pedig olyan desztinációt, amely egyszerre nyújtja az otthonosság
biztonságát és új élményeket.
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5. ábra: Plog személyiségtípusai
Forrás: Plog, 1974

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” (6.
ábra).
Újdonság
 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
Otthonosság

6. ábra: Cohen turistakategóriái
Forrás: Cohen, 1972, 1974

Hasonló alapelvekből kiindulva Smith (1989) a turisták száma, céljai és a helyi normákhoz,
helyi kultúrához való alkalmazkodása alapján hét típust állapított meg, amelyre szintén
érvényes az otthonosság-újdonság kontinuum (7. ábra).
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Újdonság

Turista típusa

Turisták száma

Alkalmazkodás a helyi normákhoz

Felfedező

Nagyon korlátozott

Tökéletesen alkalmazkodik

Elit

Ritkán látható

Tökéletesen alkalmazkodik

Off-beat

Nem mindennapi

Jól alkalmazkodik

Nem megszokott

Időnként látható

Valamennyire alkalmazkodik

Majdnem tömegturista

Egyenletes áramlás

Keresi a nyugati stílusú szolgáltatásokat

Tömegturista

Folyamatos áramlás

Elvárja a nyugati stílusú
szolgáltatásokat

Charterturista

Nagy tömegben érkezik

Megköveteli a nyugati stílusú
szolgáltatásokat

Otthonosság

7. ábra: Smith turistatipológiája
Forrás: Smith, 1989

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
utolsósorban a desztináció típusától és az adott helyszín meglátogatását előidéző motiváció
jellegétől függően.
2.5.2. A desztinációs életciklus-görbe
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
desztináció, 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 életgörbe modellek, 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.
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Az életciklus-elméletek közül a legismertebb Butler nevéhez fűződik. 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 és a turizmus hatásai (8.
ábra).

8. ábra: A turisztikai desztináció életciklus görbéje
Forrás: Butler, 1980

A felfedezés szakaszában az érkező látogatók száma kicsi, érkezésük rendszertelen, a terület
nehezen megközelíthető, nincsenek a turisták számára létrehozott létesítmények. Az érkező
turisták allocentrikusak (Plog), vándorok (Cohen), felfedezők vagy elit turisták (Smith), a fő
vonzerőt a terület érintetlen természeti környezete és kultúrája jelenti. A turisták és a helyiek
között személyes kapcsolat alakul ki, de a turisták érkezése és távozása nem gyakorol hatást
az állandó lakosok gazdasági és társadalmi életére. A természeti környezetet a felfedezők csak
kismértékben károsítják, a legjelentősebb hatást az embernek a természeti környezetben első
alkalommal történő megjelenése jelenti ilyen esetekben.
Ahogy növekszik a látogatók száma és kialakul érkezésükben némi rendszeresség, a helyi
lakosok egy része bekapcsolódik a fejlődő turizmusba és megjelennek az elsődlegesen vagy
kizárólag a turisták számára kínált szolgáltatások. A helyi lakosok és a látogatók között a
magas szintű személyes kapcsolatok megmaradnak. Kialakul a turistaszezon és ez átalakítja
azoknak a helyi lakosoknak az életritmusát, akik bekapcsolódtak a turisztikai
szolgáltatásokba. Nyomás nehezedik a helyi hatóságokra, hogy biztosítsák a megfelelő
létesítményeket és infrastruktúrát a látogatók számára.
A fejlődési szakaszra jellemző az érkező látogatók nagy száma, ami csúcsidőszakban elérheti
vagy meghaladhatja helyi lakosság számát. Megváltozik a turisták típusa is, mivel szélesebb
körből vonz már 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. Marketing
szempontból jól elkülöníthetővé válnak a terület fő küldő piacai.
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A konszolidáció szakaszába érve csökken a látogatók számának növekedési üteme, bár az
abszolút létszám még növekszik és meghaladja az állandó lakosok számát. A térség
gazdaságának jelentős része kapcsolódik a turizmushoz, kialakulhat függőségi viszony. A
nemzetközi turizmus legfontosabb vállalatcsoportjai jelen vannak a piacon. 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 látogatók száma a stagnálás szakaszában éri el a maximumot. Ennek következtében számos
erőforrás teherbíró képessége szintjén vagy azt meghaladóan kihasznált, súlyos környezeti,
társadalmi és gazdasági problémák jelentkeznek. A terület jól kiépített image-zsal
rendelkezik, de már nem divatos, a turizmus egyre inkább a visszatérő látogatókra és a
rendezvényekre épül. A turisztikai infrastruktúra kihasználtsága az optimálisnál alacsonyabb,
ezért a desztináció nagyon komoly erőfeszítéseket tesz a látogatók számának növelésére. 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. Az érkező turisták ebben a
szakaszban elsősorban szervezett tömegturisták (Cohen), pszichocentrikusok (Plog),
tömegturisták vagy charterturisták (Smith).
A desztináció életgörbéjének utolsó szakasza a hanyatlás vagy az újjáéledés. A hanyatlás oka,
hogy a terület többé már nem versenyképes az új vonzerőkkel szemben, így fokozatosan
elveszíti a piacait. Üdülőket egyre kisebb számban vonz a terület, amennyiben azonban
nagyobb embertömegek számára könnyen elérhető, akkor megnövekedhet a hétvégi és az
egynapos forgalom. A turizmus szektorban gyakori a tulajdonosváltás és egyre több
turisztikai funkciójú létesítményt alakítanak át más célokra (például szállodákat
nyugdíjasházzá vagy kórházzá). Ez a folyamat ördögi kört indít el: ahogy csökken a
turisztikai szolgáltatások kínálata, úgy válik a desztináció még kevésbé vonzóvá, ez viszont
ahhoz vezet, hogy a még meglévő létesítmények jövője is megkérdőjelezhetővé válik. A
desztináció tehát vagy véglegesen eltűnik a turizmus piacáról vagy a meglévő vonzerők teljes
átalakításával az újjáéledés útjára lép. A tapasztalatok szerint egy desztinációt újjáéleszteni
vagy mesterséges, ember alkotta attrakció létrehozásával lehet vagy korábban kihasználatlan
természeti erőforrások felhasználásával.
Vannak kivételes desztinációk is, amelyek fejlődése nem követi a fenti modellt: például a
mesterségesen létrehozott ún. „azonnali üdülőhelyek” esetében hiányzik a „felfedezés” és a
„bekapcsolódás” szakasza (Butler 1980), más területek pedig – például klimatikus okokból –
soha nem lépnek túl a „felfedezés” szakaszán (például az Antarktisz) (Goodall 1992).
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 teherbíróképességét, mert ez az
egyetlen módja annak, hogy a desztináció hosszú távon is versenyképes legyen. A
teherbíróképesség tiszteletben tartása ugyan rövid távon kisebb turistalétszámot
eredményezhet, de hosszú távon a turisták összlétszáma meghaladhatja azt a számot, amit a
rövid távú gondolkodásmódra alapozott fejlesztés következtében lehetne elérni.
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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).
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.
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3. A desztinációk versenyképessége
Bevezetés
„A versenyképesség fenntarthatóság nélkül illúzió.” (Ritchie, Crouch, 2003)
A desztinációk nem is olyan rég még nem vettek részt aktívan a turizmus folyamataiban,
azokat teljes egészében az utazási iparág szervezte. A verseny fokozódásával a desztinációk
marketing szemlélete felerősödött, annak érdekében, hogy a településekre befektetőket,
működő ipart, lakókat és turistákat vonzzanak. A települések és a desztinációk így, mint
termékek jelentek meg.
Mára az egész világban a verseny lényege, természete teljesen megváltozott. Ennek
megértésére fontos áttekinteni röviden és általánosságban a versenyképességet befolyásoló
erők fejlődését és azok turizmusra gyakorolt hatását. Ezek az erők a verseny természetét
folyamatosan újraírják, melynek eredményeként egy állandóan változó, fejlődő
versenykörnyezethez kell igazodnia azoknak, akik a turisztikai desztináció menedzsment
működtetéséért felelősek.
A desztinációk vonzerejét meghatározó elemek hosszabb időtávot tekintve nagyjából
változatlanok maradnak, a verseny változó természete miatt azonban azok folyamatos
újraértékelése szükséges a versenyképesség megtartása érdekében.
A hagyományos megközelítések nagy része a desztinációk versenyképességének
megítélésekor a gazdasági dimenziókra összpontosít. A turizmus különleges természete miatt
azonban egy desztináció versenyképességének megítélésekor nem lehet figyelmen kívül
hagyni a társadalmi, kulturális, politikai, technológiai és környezeti tényezőket sem.
A versenyképesség hosszú távú szempontból értékelhető, ezért annak fenntarthatósága
kulcskérdés. Mind a versenyképesség, mind a fenntarthatóság folyamatos fejlődésben van,
melyet a desztináció menedzsereknek figyelemmel szükséges kísérnie, hogy előre lássanak,
ne utólag reagáljanak.
Ebben a fejezetben főként a következő kérdésre keressük a választ:
 Mit próbál egy desztináció elérni, amikor versenyképességének emelését tűzi ki célul?
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3.1 A versenyképesség fogalma és nézőpontjai
3.1.1 A versenyképesség átfogó fogalma
„Az, ami egy turisztikai desztinációt valóban versenyképessé tesz, az a képesség, amely
 növelni képes a turizmusra fordított kiadásokat, ami mellett
 folyamatosan emeli a desztináció vonzerejét,
 kielégíti a turisták szükségleteit, emlékezetes élményeket biztosít számukra,
 és mindezt jövedelmező módon teszi,
 miközben a desztináció lakosainak jólétét biztosítja,
 és megvédi a természeti tőkét a jövő generációi számára.”
(Richie and Crouch, 2003)
3.1.2 A versenyképesség különböző nézőpontjai
A versenyképesség több szempontból történő megközelítése ma már alapvetően fontos a
versenyképesség természetének megértése érdekében. Ezek a szempontok a 9. ábrán
láthatóak. Ezek a dimenziók az idők során azonban folyamatosan változhatnak befolyásolva a
desztinációk általános versenyképességét.
Gazdasági

Természeti

Politikai

Versenyképesség

Technológiai

Társadalmikulturális

9. ábra: A versenyképesség nézőpontjai
Forrás: Saját szerkesztés

1. A gazdasági versenyképesség
Michael Porter (1996) szerint a gazdasági versenyképesség forrása egy nemzet alábbi négy
tulajdonságán alapul (Porter gyémánt):
 a termelési tényezők kondíciói: alapanyagok, infrastruktúra, képzett munkaerő, melyek
adott az adott iparág versenyképességéhez szükségesek,
 keresleti kondíciók: a hazai keresleti piac összetétele, nagysága adott iparág termékei
és szolgáltatásai iránt,
 kapcsolódó és támogató iparágak: nemzetközileg is versenyképes beszállító és egyéb
iparágak jelenléte vagy hiánya,
 vállalati stratégia, struktúra és versengés: vállalatalapítási, működtetési
szabályozások, a belföldi verseny természete.

33

Ezeknek a tulajdonságoknak természetesen vannak turisztikai kapcsolódásai is:
 Az elmúlt évtizedekben a gazdasági megközelítés dominanciája volt a jellemző a
gondolkodásra, még a turizmusban is. Ez volt a viszonyítási mérce.
 A jelenlegi trend a regionális versenyképesség fontosságának erősödését mutatja a
nemzeti versenyképességgel szemben. Ez a különböző országok közötti kereskedelmi
szövetségek mellett (EU, NAFTA, STB.) az országokon belüli vidéki régiókat is
jelenti, ahol a gazdasági növekedésnek alapja a tevékenységdiverzifikáció (több lábon
állás) megvalósítása, így a turisztikai kapacitások fejlesztésének lehetőségei.
2. Politikai versenyképesség
Ebből a szempontból a verseny jelentősége leginkább abban ragadható meg, hogy az emberek
különböző csoportjai (lehetnek kisebbek és nagyobbak) politikai és gazdasági hatalom
megalapítására törekednek, mely számukra ellenőrzést biztosít az egyéni és közösségi jólét
erőforrásai felett. A társadalmi jólét számos elemből tevődik össze, többek között (UNEP,
2002):
 a GDP nagysága és az egy főre jutó GDP alakulása,
 az árindex éves változása,
 a jövedelem elosztás egyenlőtlenségei,
 a munkanélküliségi ráta,
 a jogi szabályozások és a korrupció terjedelme,
 a szólásszabadság helyzete,
 az egészségügyi állapot (várható élettartam, gyermekhalálozási hányad),
 a technológiai fejlettség mértéke (telefonvonalak száma, internet használók száma,
mobiltelefon előfizetők száma),
 az intellektuális fejlesztés mértéke (állami oktatási kiadások, a gyermekek és a
felnőttek műveltségi arányai),
 a közpénzek elköltésének prioritása.
 az energia és természetvédelmi mércék.
Egy desztináció politikai erőssége és stabilitása kritikus tényező a versenyképesség
szempontjából. Jó példa erre az elmúlt 50-60 esztendőben tapasztalható politikai újra
strukturálódás, melynek főbb jellemzői:
 a gyarmati rendszerek fokozatos összezsugorodása (pl. angol, francia, spanyol
portugál gyarmati függőségek megszűnése), valamint számos új nemzetállam létrejötte
(pl. Dél-Amerikában, Afrikában, és a volt Szovjetunió vagy Jugoszlávia területén), és
egy egyesülés megvalósulása Hong Kong és Kína esetében,
 az USA gazdasági hegemóniájának erősödése, mely más országokra jelentős politikai
hatást gyakorol,
 a globális demokrácia növekedése által előidézett új politikai jelenségek, melyek
különböző vallási, etnikai, politikai ideológiai felfogásokhoz köthetők.
A turizmusra ezeknek a jelenségeknek azért van alapvető hatása, mert a politikai ellenőrzés
megváltozása jelentős hatással van a vonzerőkre és azok megközelíthetőségére. A elmúlt két
évtizedben számos új határ jött létre, ennek következtében nőtt a nemzetközi utazások száma,
máshol pedig éppen a határok omlottak le (EU), mely hozzájárult az utazások
lebonyolításának megkönnyítéséhez, így az utazások számának növekedéséhez.
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Itt érdemes megemlíteni egy különleges jelenséget is, melynek turisztikai hatásai szintén nem
elhanyagolható. A történelem során számos nagyváros rendelkezett hatalmas politikai
befolyással, mint pl. Róma, Athén, Párizs, London, Velence. Manapság szemtanúi lehetünk a
városállamok reneszánszának, a világvárosok szerepének növekedésének, melyek gazdasági,
politikai és kulturális hatalmi központok egyszerre. Az ilyen megavárosok óriási turisztikai
desztinációkká váltak. Gondoljunk például London, Párizs, New York, Mexico City, Peking,
Los Angeles jelentőségére, melyek mára már riválisai sok nemzetállamnak. Turisztikai
szempontból önálló desztinációkká váltak. Az a mód, ahogyan azonban turisztikai
erőforrásaikat és lehetőségeiket menedzselik, olyan integrált megközelítést és hatékony,
összehangolt végrehajtást feltételez, melyre sok állam nem képes, ez pedig lényeges
versenyelőnyt jelent számukra.
3. Társadalmi-kulturális versenyképesség
Vannak, akik azt vallják, hogy egy desztináció társadalmi-kulturális jellemzői fontosabbak
minden más turisztikai vonzerőnél. Bár a politikai stabilitás és a gazdasági erősség valódi
előnyt jelent egy desztinációnál, a társadalmi és kulturális sajátosságok olyan élményeket
ígérnek, melyeket máshol nem lehet megtalálni. Példa erre Izrael, vagy Egyiptom, melyek
politikailag zűrzavaros helyek, mégis nagyon sokan látogatnak el oda.
4. Technológiai versenyképesség
Az elmúlt évtized nagy változásai közé tartozik a technológiai hatékonyság szerepének
felértékelődése. Számos desztináció esetében az utazási élmények promóciója és
disztribúciója során meghatározó tényezővé vált. Ennek legjellegzetesebb elemei:
 a globális méretű turisztikai rendszerek fejlesztése – CRS (központi foglalási
rendszerek),
 az Internet használatának rendkívül gyors terjedése,
 vásárlói adatbázisok alkalmazása a marketingtevékenységek során,
 a bemutató központok által alkalmazott folyamatosan fejlődő technológiák,
 CRM (ügyfélkapcsolat menedzsment) rendszerek alkalmazása,
 globális pozícionális rendszerek alkalmazása, melyek részletes információkkal
szolgálnak az útvonal során érintett desztinációkról.
Nagy kihívást jelent meghatározni, hogy a gyakorlatban melyik technológia „válik majd be
igazán” a látogatóknak, és azok milyen hatással lesznek a látogatók élményének minőségére,
és melyik jelent versenyelőnyt, főleg nem kívánt költségek nélkül.
5. Természeti versenyképesség
A desztinációk teljesítményének és versenyképességének természetvédelmi szempontjai egyre
fontosabbak lesznek gyakorlati és morális szempontból is. Megfigyelhető, hogy a turisták
egyre jobban elfordulnak azoktól a desztinációktól, ahol az általános túlfejlesztés és a gyenge
környezeti gondoskodás szemmel látható eróziót okozott (pl. szemetelés, vadvilág rombolása,
zsúfolt beépítések). A természet- és környezetvédő gazdasági szakemberek ma már
ragaszkodnak a teljes számbavételhez, amikor egy desztináció valóságos gazdasági eszközeit
és gazdasági költségeit becsülik meg. Ennek következtében a versenyképesség értékelésében
is szükséges lesz a turisztikai látogatások teljes költségeinek számba vételére, a negatív
hatások mértékének meghatározására.
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3.1.3 Példák a versenyképes környezet fejlődésére
A desztináció menedzsereinek olyan látogatókért kell versenyezniük, akik eltérő nézetekkel
rendelkeznek és különböző demográfiai jellemzőik vannak. A versenyben az értékek
folyamatos változása tapasztalható. Erre néhány példát kapunk az alábbiakban.
1. Az utazási tapasztalatok iránti kereslet fejlődésében bekövetkező változások:
 Korábban a családi utazási élmények iránti kereslet volt a meghatározó.
 Manapság sokkal inkább az egyéni tapasztalatok szerzése jellemző a keresletre,
valamint nő a szerepe a stimulációknak, a tanulásnak és a társadalmi
kölcsönhatásoknak.
 A pihenés, a feltöltődés és a relaxáció megtapasztalása is változásokon megy
keresztül.
2. A demográfiai változások újra definiálják a versenyképességet:
 A demográfiai változások befolyásolják annak megítélését, hogy mi a vonzó.
 A korösszetételre jellemző általános öregedés a keresletre nagy hatással van.
 A családi, háztartási összetétel változásai a társadalmi értékek és a viselkedés
változását eredményezik.
3. A bizonytalanság hatása a versenyképességre:
 A terrorizmus és a bűnözés problémáinak kezelése folyamatos válság
menedzsment fenntartását jelenti egyes desztinációknál.
 Hatékony és azonnali fellépés képességének kialakítása a biztonság
megteremtését, a desztináció megújítását eredményezheti.
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3.2 Versenyelőnyök szerepe a versenyképességben
3.2.1 Komparatív- és versenyelőnyök
A turisztikai desztináció versenyképességének megértéséhez szükséges ismerni a komparatív
(összehasonlítható) előnyök és a versenyelőnyök alapelemeit. A komparatív előnyök a
desztinációban rendelkezésre álló, felhasználható erőforrásokat foglalja magába:
 az emberi erőforrásokat,
 a fizikai erőforrásokat,
 a tudástőkét,
 a pénzügyi tőkét,
 az infrastruktúrát és turisztikai infrastruktúrát,
 a történelmi és kulturális erőforrásokat,
 a gazdaság nagyságát,
 a növekedés és a csökkenés erőforrásait (megújuló és nem megújuló forrásokat).
A források felhasználása, elosztása, az azokkal való gazdálkodás a turisztikai desztináció
hosszú távú versenyképességének kritikus tényezője (Ritchie, Crouch, 2003).
A versenyelőny (kompetitív előnyök) azonban a desztináció azon képességét jelenti, hogy
milyen hatékonyan használja fel ezeket az erőforrásokat céljai elérése érdekében, mégpedig
hosszú távon. Az erőforrások felhasználásának hatékonyságában tapasztalható különbségek,
vagyis, hogy hol és hogyan mobilizálják a rendelkezésre álló saját forrásokat, magyarázzák az
egyes desztinációk versenyelőnyeiben tapasztalható eltéréseket.
Nem nehéz belátni, hogy az a desztináció, amelyik tudatosan tervezi jövőjét, ismeri saját
erősségeit és gyengeségeit, és rendelkezik egy széleskörűen elfogadott fejlesztési stratégiával,
mely a közösen megfogalmazott víziót realizálja, sokkal versenyképesebb, mint az, amelyik
nem tette fel soha azt a kérdést, hogy a turizmus milyen szerepet játszik a gazdasági és
társadalmi fejlődésében.
A gyengeségek inspiráló hatására érdemes felhívni a figyelmet. Desztinációk fejlesztési
aktivitásának összehasonlítása során megfigyelték ugyanis, hogy a hátrányok felszámolására
való törekvés gyakran jobban ösztönöz az innovatív út és a kreatív ötletek megtalálására, mint
az erősségek „kötelező” továbbfejlesztése (Porter, 1998).
A desztinációk elsősorban gazdasági okok miatt versengenek egymással, hogy minél több
turisztikai bevételt szerezzenek. A jövő fejlesztési útja azonban sokkal nagyobb stratégiai
orientációt igényel. Az új tendenciák szerint a turisták sokkal tapasztaltabbak, zöldebbek,
függetlenebbek, minőség tudatosabbak és nehezebb az igényeiket kielégíteni. A turizmusnak
ezért rugalmas és fenntartható rendszereket kell létrehoznia, melyben a fő hangsúly az
egyénre tevődik (Tőzsér, 2006). A fejlődés megvalósítása azonban nem csak a turizmus
felelősségén nyugszik, hanem a teljes szolgáltatás szektoron, vagyis azokon a vállalkozásokon
is, amelyek nem elsődlegesen vagy nem csak a turistákból élnek, hanem a helyiek igényeinek
kielégítéséből is.
A versenyképességhez azonban nem elegendő csupán az erőforrások ismerete és a
versenyelőnyök hatékony kialakítása, meg kell érteni az érdekelteknek az egyes elemek
közötti kapcsolatokat és kölcsönhatásokat is. Ez a turizmus ágazat rendszerszemléletének
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erősödését jelenti, a turizmusban érintettek rendszerben való gondolkodásának elsajátítását
feltételezi (Tasnádi, 2005).
Amennyiben egy desztináció versenyképes akar maradni hosszú távon, akkor a következő
négy kulcstényezőre kell helyeznie a hangsúlyt (ez nem feltétlen sorrend – szerző):
 első helyre kell tennie a környezet védelmét,
 a turizmust vezető szektorként kell kezelnie,
 a disztribúciós csatornákat erősítenie kell,
 dinamikus magánszektort kell felépítenie.
3.2.2 Fenntartható versenyképesség
A desztináció versenyképességének fenntarthatósága csakis hosszú távú perspektívából
ítélhető meg, amit hozzá kell kapcsolni a prosperitáshoz, a helyiek életminőségéhez, általános
életmódjához (Lengyel, 2004). A fenntartható megoldás négy egymást kiegészítő pillér
közötti egyensúly megvalósítását jelenti. Ezek a pillérek az ökológiai, gazdasági, társadalmikulturális és politikai tényezőket jelölik. Ha az egyik tényezőnél nem valósul meg ez a
fenntarthatóság, az kihat a többire is és az egész versenyképesség megborul.
A tervezés nem garantálja a desztináció sikerét, de jelentősen javítja annak esélyét. A
turisztikai fejlesztési tervek potenciálisan:
 meghatározzák az elvégzendő feladatokat, akciókat,
 közös cél felé mozgósítják az erőkifejtést,
 maximalizálják a közösség és az iparág számára elérhető előnyöket,
 biztosítják a források hatékony felhasználását.
A négy alappillér mindegyikére megfelelő politikát és menedzsment megoldást kell találni,
hogy a fenntarthatóság biztosítható legyen (Ritchie, Crouch, 2003).
1. Ökológiai fenntarthatóság
A természeti környezet minden desztináció fő vonzereje. A turizmusnak kettős szerepe van.
Egyrészt biztosítania kell, hogy a természeti ártalmak minimális szinten maradjanak, másrészt
az elért gazdasági bevételekből a természet védelméhez szükséges forrásokat el kell
különítenie. Mivel nincs mindenhol alkalmazható „recept” a turizmus pozitív és negatív
hatásainak optimalizálására, minden probléma egyedi megoldást igényel. A desztinációknak
saját stratégiát kell kialakítaniuk a fenntartható turizmus fejlesztésére, melyben a
természetvédelem megfelelő hangsúlyt kap, és amely biztosítja, hogy a turizmus érintettjei
hasonló felelősséget vállalnak a megvalósulás érdekében.
2. Gazdasági fenntarthatóság
A turisztikai stratégiának a helyiek szükségleteit hosszú távon kell biztosítania. Ha ezt sikerül
elérni, akkor a turizmus nem csak keveseknek, hanem sokaknak jelent előnyt, megfelelő
munkahelyeket és megfelelő munkabéreket. Ennek következtében csökken a szezonalitásból
fakadó hátrányok nagysága, a foglalkoztatás rugalmassá válik és a munkaerő sokoldalú
felhasználása biztosítható.
3. Társadalmi-kulturális fenntarthatóság
Az életminőséget nem csak a gazdasági jólét határozza meg, hanem a társadalmi és kulturális
rendszerek megléte és működésének minősége is. A turisták egyik fő motivációja, hogy
megismerjék a desztináció társadalmi és kulturális sajátosságait, melyekre azonban éppen a
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megismerés miatt a turisták is befolyással vannak. A turisták hatása annál nagyobb, minél
nagyobb a kulturális különbség a vendégek és a vendéglátók között. A stratégia alkotásánál
számolni kell az ilyen hatásokkal, ezért a célokban, a víziókban a helyi értékeket meg kell
jeleníteni, ami a „hely” sajátos varázsának megőrzését biztosítja.
4. Politikai fenntarthatóság
A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy a politikai megoldások nem bizonyulnak
maradéktalanul fenntarthatónak. A fenntarthatóság biztosításában gyakran kevésnek
bizonyulnak a megállapodások, sokszor pedig a népesség egyes szegmensei azok, akik nem
értenek egyet a politikusok vélekedésével.
Talán túlzásnak tűnik az elvárás, hogy a turisztikai stratégiáknak mind a négy pillérre ki kell
terjedniük. Ellenkező esetben ugyanis a gazdasági növekedés nem fenntartható módon történő
fejlesztése a környezet rövidebb-hosszabb időn belüli elhasználódásához vezet, mely aztán a
gazdasági rendszer összeomlását eredményezi, ami társadalmi és kulturális
következményekbe torkollik. Az emiatt megjelenő politikai nyomás pedig instabilitást
eredményez a desztinációban.
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4. Együttműködés és hálózatok a desztinációban
Bevezetés
Ez a fejezet a desztináción belüli együttműködések (kooperációk), partnerkapcsolatok és a
hálózatok szerepével foglakozik, melyeket a desztináció menedzsment mintegy válaszként
alkalmaz a folyamatosan változó környezet kihívásaira. A különböző szervezeteknek és
vállalkozásoknak
manapság
jelentős
menedzsmentváltást
kell
végrehajtaniuk
versenyképességük és a fenntarthatóság biztosítása érdekében. Ennek a váltásnak lényege a
rendszerszemléletben való gondolkodás, valamint aktív részvétel felvállalása formális és nem
formális hálózatokban (network), mellyel növelhető tevékenységeik hatékonysága és kínált
termékeik minősége.
Az elmúlt évtizedekben számos együttműködési forma jött létre, eltérő szervezetközi
struktúrákkal és hálózatokkal, különösen a disztribúció, a marketing, a termékfejlesztés és a
külföldi piacokra való belépés területén. A cégeket a világméreteket öltött verseny
növekedése és a korlátozott erőforrásokért folytatott küzdelmek rákényszerítik az
együttműködésre, többek között, hogy új innovatív termékeket hozzanak létre, vagy új
piacokra lépjenek be. A közszféra is egyre komolyabb érdeklődést mutat a kis- és
középvállalkozások közötti együttműködések hálózatainak kialakítása iránt és egyre többet
tesz azok ösztönzésére, támogatására.
Ebben a fejezetben választ kapunk az alábbi kérdésekre:
 Hogyan jellemezhető a turisztikai desztináció együttműködési folyamata?
 Milyen lépésekből áll a hálózatok menedzselése?
 Milyen szerepei lehetnek a hálózati résztvevőknek?
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4.1 Az együttműködés háttere
4.1.1 A turizmus iparágának jellemzői
Az elmúlt pár évtizedben a vállalatok sokféle együttműködést hoztak létre, akár a
disztribúció, a marketing vagy akár a termékfejlesztés területén. Még a közszféra is támogatja
az együttműködésen alapuló hálózatok létrejöttét a kis- és közepes méretű vállalatok között,
például azok finanszírozásán keresztül.
A gazdaság valamennyi szektorában nagyon fontosak a hálózatok, de jelentősége különösen
fontos a turizmus területén, ami egymástól teljesen független szereplőkkel (kormányzatok,
non-profit szervezetek, kereskedelmi vállalkozások, helyi lakosok), valamint azok kis
méretével, és a turisztikai piac szétszabdaltságával jellemezhető (Soisalon-Soininen, Lindroth,
2006). A turizmus szektora leginkább:
 a mikro- és kisvállalkozások által dominált,
 nagyobb menedzsmentű vállalkozásokat és nem vállalkozói közösségeket is
magába foglal (nemzetközi cégek, non-profit szféra szervezetei, helyi
lakosság),
 főként a közszféra befektetései által fejlesztett (infrastruktúrára).
A regionális turizmus szempontjából, a turisztikai desztinációk mindegyikének (ami lehet
akár egy városi kerület, vagy egy egész város, főváros, világváros vagy vidéki, tengerparti,
hegyvidéki terület) van egy-egy komplex (összetett) és multi-dimenzionális (sokoldalú)
turisztikai terméke, melyek különböző természeti, társadalmi és kulturális erőforrásokon,
különféle szolgáltatásokon és a vendégszereteten nyugszanak (Guia, Prats, Comas, 2006). Az
erőforrások számos magán, non-profit és állami szereplő tulajdonában vannak. A turistákat
azonban egyáltalán nem érdekli, hogy ki építette vagy ki nyújtja a szolgáltatást (Ritchie,
Crouch, 2003). Őket az elégedettség érdekli, hogy pénzükért azt kapják, amit elvárnak. Emiatt
az igazán vonzó termékek létrehozásához és az elégedett látogatók számának növeléséhez
alapvetően szükséges a turizmus szereplőinek széleskörű együttműködése, amin keresztül a
desztináció imázsa, megítélése is javul.
4.1.2 Menedzsment szemléletű megközelítés
A hálózatok vizsgálatával kapcsolatban egy igazán új szempontot a menedzsment szemléletű
megközelítés jelent. A hálózatok kialakítása új képességeket feltételez a vállalatok
menedzsmentje részéről. Az egy hálózatban működő vállalatok kapcsolataikon keresztül
függnek egymástól, ezért a vállalati és hálózati menedzsereknek meg kell érteniük azokat a
hatásokat, melyeket bármilyen lépés kiválthat a hálózat tagjainál. Vagyis a menedzsereknek
szüksége van egy ún. „hálózati rálátásra”. Megkülönböztethető négy szint a hálózati
menedzsmentben, melyekhez különböző, de egymáshoz kapcsolódó menedzseri képességek
szükségesek (Soisalon-Soininen, Lindroth, 2006):
 az iparágak, mint hálózatok (a hálózat, a hálózati szemlélet megértése),
 az egyes vállalatok a hálózatban (a központi hálózatok és hálózati pozíciók
menedzselése),
 a kapcsolati portfóliók (hogyan menedzselhetőek a vállalat különböző kapcsolatai és
annak portfóliója),
 a cserekapcsolatok (hogyan menedzselhetőek a vállalat hálózaton belüli
cserekapcsolatai).
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A mi esetünkben a vállalatok hálózatban való viselkedése, a vállalatok közötti együttműködés
megértése az érdekes. A turizmusban a hálózatok alakítása, különösen a kis- és közepes
vállalatokból alakuló hálózatoké, a közszféra támogatásával és/vagy ösztönzésére jönnek
létre. Mind a politikákat létrehozó, mind az egyéni szereplőknek tisztában kell lennie azzal,
hogy miként kapcsolódnak az egyes tevékenységek, cselekedetek és lépések a hálózat
fejlesztéséhez, mint egészhez. A hálózat fejlesztését sokszor egy állami szervezet koordinálja,
pl. az országos turisztikai iroda. Ebből természetesen problémák is származhatnak: először is
a „semleges” szereplő pozíciója nem teszi lehetővé a partnerek megválasztásának lehetőségét
(mint állami szervezet valamennyi érintetett be kell vonnia a hálózatba), másodszor a
koordináló szerepét nem biztos, hogy a többiek elfogadják, harmadszor a szereplőknek a
desztinációban nem biztos, hogy van közös víziójuk a hálózatra vonatkozóan. A hálózat
megalapítása után azonban az együttműködés fenntartása is igen nehéz feladatnak tűnik a
gyakorlatban (Guia, Prats, Comas, 2006). Ezek a nehézségek indokolják, hogy az
együttműködő szereplők és a koordinátorok ún. „hálózati szemlélettel, gondolkodással”
rendelkezzenek, hogy értsék és végig tudják menedzselni a hálózat kialakítási és fejlesztési
folyamatát.
A koordinátoroknak (akik lehetnek desztináció menedzserek is) ismerniük kell, hogy mi
motiválja a partnereket, annak érdekében, hogy a folyamatba be tudja őket vonni. A hálózatok
sok szereplőt foglalnak magukba, eltérő érdekekkel és szemléletekkel. A különbözőség
megnyilvánul az eltérő háttérben, az érintettek eltérő múltjában, a hálózaton belüli
pozíciójukban, tudásukban és ambícióikban. A szereplők különböző módon ítélik meg
környezetüket és abban saját szerepüket, fontosságukat és egészen másként vélekednek az új
hálózatok szerepéről. A koordinátoroknak emellett tisztában kell lenniük saját szerepükkel és
feladataikkal az egész fejlesztés folyamatában, képesnek kell lenniük, hogy ösztönözzenek a
lehetséges hálózatok kiépítésére, ott és akkor, amikor arra az igény felmerül, és képesnek kell
lenniük arra is, hogy a folyamatot végig menedzseljék. A belső kapcsolatokon kívül a
szereplők más egyéb, külső szereplőkhöz is kapcsolódnak és kölcsönhatással vannak
egymásra. Ennek koordinálására is képesnek kell lenniük.
4.1.3 A hálózati fejlesztés értelmezése a menedzsment szempontjából
A hálózatok megléte állandó, ám nem változatlan. Új kapcsolatok jönnek létre és régiek
szűnnek meg. A hálózatok fejlődésében két dimenziót lehet azonosítani: a vállalati viselkedést
és a hálózati „mintát”. A vállalati viselkedés (kultúra) jellemző a vállalatokra, azok
változásaira, más vállalatokkal való kapcsolataik jellegére és fejlődésére. A hálózat „mintája”
azt jellemzi, hogy a vállalati viselkedésben bekövetkező változások miként befolyásolják a
hálózati fejlődés folyamatát (Soisalon-Soininen, Lindroth, 2006).
Mind a politika, mind az egyéni szereplők cselekedetei fontosak tehát a fejlődés
folyamatában. Emellett kiemelt jelentőségű a fejlődésben a pénzügyi erő kérdése is, vagyis
hogy mennyi pénzre lenne szükség a fejlesztéshez, kihez kellene eljuttatni és mikor. A sikeres
megvalósítás érdekében a kormányzati, közösségi politikáknak nem csak egyedi innovációs
projekteket kellene pénzügyileg támogatnia, hanem a hálózatok egészének kiépítését is,
melyek azután létrehoznák a kívánt innovációs eredményeket.
Óriási kihívást jelent a hálózatok működésének és azok fejlesztésének menedzselése. Ezért a
hálózatok, azok szerkezetének, folyamatainak és fejlődésének megértése kulcsfontosságú. A
hálózati megközelítés, vagy nevezzük szemléletnek, gondolkodásnak a hálózat fejlődésének
elemzéséhez és a stratégiai fejlesztés lehetőségeinek megtalálásához nyújt segítséget. Komoly
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feladat a hálózaton belüli eltérő pozíciók menedzselése is, ami a szereplők hálózatban
elfoglalt helyzetét, a hálózathoz való illeszkedését fejezi ki.
Fontos megemlíteni a hálózati kompetenciát a hálózat fejlődésének szempontjából. Ennek fő
elemei: a meglévő hálózati erőforrások, a tagok és a központi vállalat tevékenységei. A
hálózat központjában lévő vállalat, vagy szervezet ösztönzi, fejleszti, és menedzseli az egész
hálózatot, hogy valamennyi tag kihasználhassa mind az egyedi kapcsolatokat, mind pedig a
hálózatot, mint egészet. A hálózat menedzselésének képessége a többi szereplő erőforrásainak
és tevékenységeinek mobilizálását és koordinálását is magába foglalja. A hálózatban lévő
vállalatok hálózati kompetenciáinak elemei két csoportra oszthatóak: az egyik a hálózati
menedzsmentfeladatok végrehajtásának képessége, a másik a hálózatban való gondolkodás
képességének megléte. Az előbbi felöleli a kapcsolatépítési feladatokat is, az utóbbi pedig
tulajdonképpen azoknak a (menedzsment)képességeknek a meglétét jelenti, amelyek közösség
építését eredményezik (Soisalon-Soininen, Lindroth, 2006).
Nem könnyű dolog a vállalaton belüli szereplők mozgósítása és az együttműködési hozzáállás
kifejlesztése. Végeztek kutatásokat technológiai fejlesztések területén, ahol a megfigyelt
vállalatok együttműködéseivel kapcsolatban négy alaptevékenységet azonosítottak: a
fontossági sorrend megállapítása, a szinkronizálás, az időzítés és a mozgósítás.
A fontossági sorrend megállapítása során a partnerek kiválasztása a feladat, a szinkronizálás
során, hogy hogyan lehet a partnerek erőforrásait és tevékenységeit egymáshoz igazítani. A
tevékenységek időzítése különböző szinteken történik, magába foglalja a vállalaton belüli
időzítés, egy kapcsolaton belüli és több, különböző kapcsolatokon belüli időzítés eseteit. A
mozgósítás valamely technológiai megoldás megtalálására és megvalósítására vonatkozik. Ez
utóbbi az egyik kulcsfeladat a folyamat sikere szempontjából.
A sikeres együttműködés a megfelelő partnerek kiválasztását, a megfelelő személyek
meghatározását, ösztönzését, egyértelmű megállapodások létrehozását és a külső kapcsolatok
menedzselését jelenti. A hálózati központban található vállalat tulajdonosa és hálózati
koordinációért felelős személy esetében különösen fontos a fentiekben említett
közösségépítési képesség, ez a speciális tudás, a kapcsolatépítési képesség és a hálózati
kompetencia különböző elemeinek megléte. Ennek eredményeként mozgósítani és
koordinálni képesek a többi szereplőt és azok erőforrásait, tevékenységét. Ez az ösztönzésben
és a célok meghatározásában nagyon fontos.
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4.2 Az együttműködés értelmezése, érintettjei
4.2.1 Az együttműködés értelmezése
A desztináció menedzsment egy integrált menedzsment, amely felöleli valamennyi folyamatát
a desztináció és a desztinációt látogató turisták közötti kölcsönhatásnak (Ritchie, Crouch,
2003). Ez egyrészt magába foglalja az ajánlott szolgáltatások és turisztikai attrakciók
elemeinek menedzselését, másrészt a turisztikai kereslet menedzselését, ami a vásárlói
elégedettségtől és a turisták áramlásától egyaránt függ.
Sokan próbálták már letisztázni a turisztikai desztináció lényegét. Vannak, akik a desztinációt
turisztikai tevékenységekből és szolgáltatásokból álló csomagnak tekintik, ami nagyon sok
jellemzőből áll össze. Mások a desztinációt a turisztikai termékek amalgámjának tartják, ami
integrált élményeket nyújt a látogatóknak. A valósághoz akkor állunk közelebb, ha mindkét
megközelítést figyelembe vesszük, hiszen az első megközelítés a látogatók szempontjából, a
másik megközelítés a szolgáltatásokat nyújtók oldaláról közelít ugyanahhoz a jelenséghez.
Az igazi nehézséget azonban a desztináció menedzsment azon funkciója okozza, amely az
egymástól független vállalkozások és egyéb érintettek együttműködésének kiépítését és
fejlesztését jelenti. Valamennyi szereplő alapvetően saját boldogulására koncentrál és a
turizmus fejlesztéséről is legfeljebb helyi szinten gondolkozik. Mindenkinek azonban előbbutóbb fel kell ismernie, hogy cselekedeteik másokra is hatással vannak, illetve a versenyben
maradásért, és így a hatékonyság növeléséért, a látogatók igényeinek kielégítéséért szükséges
az összefogás, az együttműködés.
Röviden elmondható, hogy a desztinációk valójában vállalkozások, szervezetek és különböző
csoportok laza kollekciója, amik félig-meddig szervezett, részben együttműködési stílusban
dolgoznak, bár cselekedeteiket alapvetően saját érdekeik vezérlik (Soisalon-Soininen,
Lindroth, 2006). Egyre több kutatás hívja fel a figyelmet a desztinációk különböző szereplői
közötti együttműködés fontosságára, mivel a turisztikai fejlesztési tervek sikere,
megvalósításának hatékonysága nagyon sokszor az érintettek támogatásán múlik. A
desztinációkban az együttműködés sikeres kivitelezésének feltétele nem csak az önálló
szereplők, hanem a legfontosabb hálózatok azonosítása (Guia, Prats, Comas, 2006). A
turizmusban a hálózatok rendszerint különféle fejlesztési projektek eredményeként jönnek
létre, vagy olyan már létező üzleti hálózatokból fejlődnek ki, melyek közös tevékenységeket
finanszíroznak (pl. marketing). Sokszor csak néhány évre jönnek létre, de tevékenységük
létrehozhat állandóbb szervezeteket is.
4.2.2 Az együttműködés érintettjei
Egy turisztikai desztinációban a turizmus valamennyi érintettje potenciálisan az
együttműködés érintettje is (Ritchie, Crouch, 2003). Ezek közé soroljuk alapvetően az
alábbiakat:
 a desztináció menedzsment szervezetét (DMSZ vagy TDMSz – turisztikai desztináció
menedzsment szervezetét), melynek a fő feladata a turisztikai fejlesztésekben való
közreműködés és a turisztikai menedzsment biztosítása, mely felöleli az egyes
turisztikai szereplők közötti együttműködések kialakítását és koordinálását is,
 vállalkozásokat, utazási irodákat, szolgáltatás nyújtókat és közvetítőket (szállás, utasés csomagszállítás, vendéglátás, programszervezés, szabadidős tevékenységek).
 a rokon és támogató iparágak, vagyis a különböző ellátók, beszállítók,
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 a közszféra, ami felöleli a helyi, regionális, nemzeti hatóságokat, turisztikai irodákat,
természetvédelmi, gazdasági, infrastrukturális és oktatási intézményeket is,
 a helyi lakosok, akiknek a szerepe nagyon fontos, mivel a desztinációban élnek,
dolgoznak és a turizmus számára a helyi erőforrásokat biztosítják, valamint a
szíveslátás, a vendégszeretet legfontosabb kifejezői, a kulturális hagyományok ápolói,
 a turisták, a látogatók, akik magas minőségű szolgáltatást, és jól menedzselt, jól
szervezett desztinációt keresnek,
 a különböző szövetségek (pl. munkaszervezetek, munkaadói szervezetek, szakmai
kamarák),
 a szponzorok,
 a média,
 a közvélemény, és a nyilvánosság.
Az együttműködésnek alapja, hogy az érintettek egyetértenek a regionális turisztikai fejlesztés
szükségességében, mind az imázs építés, mind a termékfejlesztés területén. Ezek a
legfontosabb turisztikai feladatok, melynek eredményeként a látogatók számának és a
bevételeknek az emelkedése az együttműködés sikere lesz.
4.2.3

A regionális desztinációs szervezetek szerepe és feladatai az együttműködésben

A turisztika desztináció menedzsment szervezetek különösen fontos szerepet játszanak az
érintettek elvárásainak teljesítésében. Ahogyan a regionalitás szerepe nő, a központi
kormányzat irányítási feladatainak egy része a regionális szervezetek felelősségi körébe megy
át. Ez a desztináció menedzsment szervezetek esetében azt eredményezheti, hogy a
továbbiakban nem csak egyszerűen az új turisztikai termékek fejlesztésében vesznek részt,
hanem a belső erőforrások menedzsmentjében is desztinációs szinten.
A legalapvetőbb feladatok, melyeket regionális szinten egy desztináció menedzsment
szervezetnek el kell látnia (Ritchie, Crouch, 2003):
 a hosszú távú stratégia legjobb kiaknázása az egyéb helyi szervezetekkel való
együttműködés segítségével,
 a regionális érdekek és a regionális turisztikai iparág képviselete nemzeti szinten,
 a helyi vállalkozások számára növelni a jövedelmezőséget és a multiplikátorhatást,
 egy homogén (egyöntetű) és koherens (összetartozó) régió imázs kialakítása,
 a turizmus hatásának optimalizálása egy fenntartható egyensúly létrehozásával a
gazdasági előnyök és a társadalmi, kulturális és környezetvédelmi költségek között.
Világszerte a desztináció menedzsment szervezetek legfontosabb szerepe a turizmus
hangsúlyozása valamennyi típusú és szintű desztinációban. A desztináció menedzsment
szervezetek hatékony vezető szerepe és koordinációja nélkül a desztináció gyenge lesz, mind
a versenyképesség, mind pedig a fenntarthatóság szempontjából.
4.2.4 Horizontális és vertikális hálózatok
Az együttműködések eredményeként különböző hálózatok jönnek létre. A szakirodalom
három féle hálózati típust említ: a horizontális, a vertikális és az átlós hálózatokat. Az átlós
kapcsolat az eltérő iparágakban eltérő szinten működő vállalkozások között alakul ki.
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A horizontális hálózat azon szereplők között alakulhat ki, melyek ugyanazon turisztikai
piacon és földrajzi területen dolgoznak, és azonos termelési szinten helyezkednek el. Sokszor
a turisztikai termékek jellemzője alapján jelölik őket. Ilyen horizontális együttműködések
jöhetnek létre például a termékfejlesztési csoportok esetén, melyek meghatározott témákon
dolgoznak, a különböző alvállalkozók és projekt teamek között, vagy a különböző
partnerkapcsolatok esetében, amikor turisztikai csomagok létrehozásán dolgoznak.
A vertikális hálózat különböző termelési szinteken működő szervezeteket, vállalatokat köt
össze. Ilyenek:
 a helyi és regionális, térségi szervezetek, melyek főként turisztikai marketing
szervezetek,
 az önkormányzat turisztikai szervezete, amely koordinálja a kapcsolódó marketinget
és egyben disztribúciós csatorna is a turisztikai vállalatok számára,
 hálózat a marketing szereplők és az értékesítési csatornák között (disztribúció,
logisztika),
 hálózat vállalatok, desztináció menedzsment munkaszervezetek, önkormányzati
hatóságok, regionális tanácsok között, amelynek célja az imázs javítása, a turisztikai
bevételek növelése és a desztináció elérhetőségének megkönnyítése,
 a desztináció menedzsment vállalat olyan vertikális hálózati partner, amely a
kapcsolódó marketinget és értékesítési tevékenységet végzi az érintettek számára,
akikkel közösen fejlesztenek ki turisztikai csomagokat.
4.2.5 A sikeres együttműködés feltételei
Világszerte tapasztalható az együttműködéseknek, hálózatoknak köszönhetően a látogatók
számának emelkedése és a turisztikai bevételek növekedése. Az együttműködések sikerének
több feltétele van:
 A kialakult hálózat struktúrája befolyásolja az eredményeket. Sokszor egy központi
szervezet körül helyezkednek el a résztvevők, amely vagy a többiek közül választott
vagy egy közösen létrehozott szervezet.
 Lényeges, hogy mennyire van lehetőség a partnerek megválasztására vagy az
együttműködés kötelező jellegű.
 A hálózatokban gyakran bevezetésre kerülnek minőséget garantáló programok is,
mellyel standard minőségű szolgáltatást igyekeznek biztosítani az egész hálózaton
belül. Ez a fogyasztóknak megbízhatóságot sugároz.
 A tagok és a központ között létrejött megállapodások (pl. marketing és értékesítési
megállapodások), illetve azok pontossága, szintén hozzájárulnak a sikerhez.
 A szereplőknek számos kapcsolata van a hálózaton kívül is, ami bizonyos
szempontból fenyegetést is jelenthet a központi szerezet számára.
 A megfelelő egyensúly az állami és a magán szféra között szintén fontos kérdés. A
magánvállalkozások túlsúlya a regionális fejlesztés megvalósítása szempontjából azt
jelenti, hogy elsősorban kívülről várják a pénzügyi források előteremtését. Az állami
szféra túlsúlya viszont a felülről történő irányításnak ad nagyobb teret.
A kisvállalkozásoknak mindig korlátozott forrásaik vannak, azokat is főként saját
működtetésükre használják a hálózat alapvető funkcióinak ellátása mellett, mint például a
desztináció marketing területe (Guia, Prats, Comas, 2006). Az együttműködés elmélyítése
érdekében szükség van az egyetértésre a regionális turisztikai fejlesztés megítélése
szempontjából, a desztináció imázsának építése és a desztinációs termékfejlesztés
szempontjából. A tagok sokszor úgy ítélik meg, hogy több szükséges az eredmények
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eléréséhez, mint csupán egy hálózat létrehozása a régió (desztináció) fejlesztésének
megvalósításához. Sokan gondolják úgy, hogy a siker tényezői között az ellenőrzés, az
információ minősége, a figyelembe vett tényezők teljessége és az elemzések, módosítások
típusa fontos szerepet játszik.
A helyi turisztikai rendszerek, illetve hálózatok hatékonyságának megítélése érdekében a
következő kondíciókat érdemes vizsgálni (Soisalon-Soininen, Lindroth, 2006):
 egy általánosságban használt világos program megléte,
 hatékony, eredményes tervezési és szervezeti rendszer,
 rugalmas és megközelíthető intézményi és szervezeti egységek,
 megfelelő pénzügyi források stabil rendelkezésre állása.
Az ezekben megjelenő különbségek hozzájárulnak az egyes desztinációk eltérő fejlettségéhez
is.
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5. fejezet: A turizmuspolitika és a desztináció menedzsment kapcsolata
Bevezetés
A turizmuspolitika a desztinációk valamennyi szintjénél fontos szerepet tölt be. A
turizmuspolitika és a desztináció menedzsment ugyanúgy a turizmus működtetésével és
fejlesztésével foglalkozik, közöttük mégis jelentős különbség van. Ennek lényege, hogy míg a
politikánál a fejlesztések során követendő irányvonal világos meghatározása a fő feladat, a
menedzsment ezen irányvonalak gyakorlatba történő átültetését jelenti. A legfontosabb cél a
versenyképesség és a fenntarthatóság biztosítása politikai szinten, a menedzsment szintjén
pedig ennek sikeres megvalósítása (Lengyel, 2004). Ez a gyakorlati életben sokféle kapacitást
és képességet igényel a desztinációktól.
Ahogyan egy ország gazdasági növekedéséhez szükség van gazdaságpolitikára, ugyanúgy a
turizmus hosszú távú, fenntartható és versenyképes fejlesztése sem valósulhat meg széles
körben elfogadott, megalapozott turizmuspolitika nélkül. A turizmuspolitika a gazdasági élet
más területeitől elkülönítve nem működik (Lengyel, 2004). Az általános politikák egyike,
melyet a kormány felügyel, és amelyre más szektorok, szervezetek is hatással vannak. Számos
társadalmi, gazdasági, jogi, technológiai politika létezik egyszerre, melyek egyaránt
befolyásolják a desztinációkat, azok vonzerejét és versenyképességét. Ezeket a desztináció
turizmuspolitikájának kidolgozásakor figyelembe kell venni.
A politika szerkezetében a későbbiekben látható lesz, hogy a filozófia és a hosszú távú vízió
fontos szerepet tölt be. A vízió segít a desztináció egyedi céljainak meghatározásában, a
korlátok, akadályok azonosításában, melyek a turizmusfejlesztés szempontjából merülnek fel.
Ezek a célok nyújtják majd az alapot a hosszú távú fejlesztési stratégiák kialakításához.
A politikaalkotás legfőbb célja olyan környezet kiépítése, amely maximális előnyt biztosít az
érintetteknek a negatív hatások minimalizálásával. A legtipikusabb gazdasági és társadalmi
előny a bevétel és foglalkoztatottság növekedése. A fejlesztések hatására generálódott
növekedést a desztináció lakosai azonban csak addig élvezhetik, amíg a környezeti, társadalmi
és kulturális integritás nem sérül meg.
A fejlesztési elképzeléseket stratégiai szinten kell megalkotni, melyben a turisztikai politikák
megfogalmazása, azon belül az egyes desztinációk víziójának alapos kidolgozása nagyon
fontos feladat. Az ilyen részletes és alapos munkák után már sor kerülhet a sokkal
részletesebb megvalósítási tervek konkrét kidolgozására, a felelősök megnevezésére, a
különböző tevékenységek időzítésére, a forrásigények és azok fajtáinak meghatározására. Ez
a szerteágazó, összetett feladat azonban csak akkor számíthat hosszú távú támogatottságra, ha
a turizmusfejlesztési politika és a vízió széleskörű társadalmi elfogadással bír.
Ebben a fejezetben leginkább a következő kérdésekre kaphatunk válaszokat:
- Mi a turizmuspolitika?
- Hogyan határozzuk meg a desztináció politika struktúráját (felépítését) és tartalmát?
- Mi a feladata a desztináció menedzsmentnek a politikák realizálása során?
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5.1 A turizmuspolitika háttere és fogalma
5.1.1 A turizmuspolitika háttere
Egy turisztikai desztináció sikere a jól tervezett környezeten nyugszik, amely a kívánt
turizmusfejlesztési formákat ösztönözi és támogatja. A turizmuspolitika éppen az ilyen
környezet létrehozására törekszik. A turizmus területén viszonylag új dolognak számít a
turizmuspolitika formális (akár törvényerejű) megállapításainak alkalmazása, ami annak az
egyre szélesebb körben elfogadott hatásnak köszönhető, amit a turisztikai desztinációk hosszú
távú sikerességére kifejt. Ez a felismerés egybeesik a települések lakosainak világszerte egyre
erősödő igényével, hogy beleszólhassanak a mindennapi életüket befolyásoló különböző
politikák, programok és fejlesztések megalkotásába.
A fejlesztések kidolgozása során általános igényként jelentkezik a versenyképesség és a
fenntarthatóság biztosítása, ami alapvető kritérium egy sikeres turisztikai desztináció
létrehozásánál is. A versenyképesség a piacon történő hatékony versenyzés mellett a turizmus
megfelelő jövedelemtermelő, elegendő látogatókat vonzó, a desztináció általános
életminőségét növelő, és a desztináció fejlődését fokozó képességét jelenti. A fenntarthatóság
a desztináció azon képessége, hogy fenn tudja tartani saját fizikai minőségét, valamint
társadalmi, kulturális és környezeti forrásainak potenciálját az állandóan változó verseny
környezetben.
Nagyon fontos, hogy az érintettek elkerüljék a gazdasági jövedelmezőség hamis értelmezését,
vagyis annak a jövedelmezőségnek az illúzióját, mely gyakran a desztináció természeti
tőkéjének láthatatlan csökkenéséből, feléléséből származik (Ritchie, Crouch, 2003). A
fenntarthatóságra ezért úgy kell tekinteni, mint a természeti tőkebefektetés ösztönzésére, mely
egyrészt növeli a környezet elmeinek sokszínűségét, másrészt a környezet különféle
forrásainak egyidejű biztosítását jelenti a jelenben és a jövőben jelentkező igények,
fogyasztások számára.
A fenntarthatóság csak tudatos fejlesztéssel érhető el. A tudatos fejlesztés feltételeit biztosító
eszközök egy része viszont állami felelősségbe tartozik, mint pl. a turizmus
intézményrendszerének kialakítása, kutatások végzése, nemzeti szintű turizmuspolitika
kialakítása, fejlesztési ösztönzők létrehozása, modern szakképzési rendszer megteremtése,
nemzeti szintű marketing és turisztikai információs rendszer kialakítása, az ellenőrzés és a
visszacsatolások megszervezése (Lengyel, 2000). Ha az állam nem látja el ezeket a
feladatokat, akkor a tudatos fejlesztés teljes egészében nem valósulhat meg. Természetesen a
magánszektornak is meg van a maga felelőssége és ellátandó feladatai a fenntarthatóság
megteremtésében. Ilyen az általuk nyújtott turisztikai szolgáltatások szakszerű és
környezetbarát kialakítása, működtetése, valamint a turistaforgalom hatékony szervezése,
irányítása. Tevékenységükkel az utazási célterület számára is előnyöket kell teremteniük saját
céljaik, jövedelmi elvárásaik teljesítése mellett. A két szféra között tehát hatékony
együttműködést kell kialakítani.
A tudatos fejlesztés megvalósításában a nemzeti szintű turizmuspolitikára már csak azért is
szükség van, mert a tervezési hierarchiában ez a politika jelenti a legfelsőbb szintet, melyhez
a többi terv igazodhat (Lengyel, 2000).
A turizmus és a többi szektor között fennálló kölcsönhatások lehetőségeket és fenyegetéseket
is jelenthetnek a turizmusnak. Ebben a kölcsönhatásban konfliktust okozhat például az
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erőforrások iránti verseny, vagy speciális szaktudás iránti igény, valamint a különböző
szektorokban alkalmazott szemléletek, eltérő nézetek közötti eltérések (Ritchie, Crouch,
2003). Bármelyik szektorral való párbeszéd hatékonysága érdekében a turizmus
szakembereinek felkészültnek, jól képzettnek kell lenniük. Ennek hiánya okozza sokszor,
hogy a kormányzati döntésekben, politikák kialakításában a turizmusnak gyenge a kapcsolati
tőkéje és a jövedelmezőségért folyatatott harcban a versenypozíciója.
Fontos meghatározni azt a földrajzi területet, ahol a turizmuspolitikát alkalmazzák, és ahol a
látogató a különböző utazási élményeit szerzi. Ezeknek a desztinációknak különböző típusa
létezik, melyekhez külön szükséges politikát illeszteni a fejlesztések hatékony megvalósítása
érdekében. A turisztikai desztináció lehetséges típusai (Ritchie, Crouch, 2003):
- nemzeti, országos (pl. Magyarország, Benelux államok),
- makro regionális (pl. Európa, Alpok sí régió) – több országot tartalmazó földrajzi
egység, kontinens vagy akár kereskedelmi zónáknak megfelelő terület, vagy több
országba átnyúló földrajzi terület,
- országon belüli tartományi, országon belüli regionális (pl. Balaton, Burgenland),
- térségi, kistérségi (pl. Nugyat-Balaton),
- városi, mega-városi (city)
- különleges helyhez, attrakcióhoz kötött, mint pl. a nemzeti parkok, történelmi vidékek,
emlékhelyek, melyek magukban képesek látogatókat vonzani (pl. Ópusztaszer).
5.1.2 A turizmuspolitika definíciója
A turizmuspolitika fogalmának meghatározására több definíció is létezik. Ebben a fejezetben
két meghatározás kerül bemutatásra, melyből az egyik komplexebb (összetettebb) módon
értelmezi, míg a másik konkrétabban.
A turizmuspolitika „szabályozások, szabályok, útmutatók, ajánlások, fejlesztési és promóciós
célok, stratégiák, melyek keretet biztosítanak a közös és egyéni döntéshozatalhoz, közvetlenül
befolyásolva a turizmus fejlesztését, valamint a napi tevékenységeket egy adott
desztinációban” (Ritchei, Crouch, 2003). E szerint a politikaalkotás célja tehát egy olyan
környezet kiépítése, amely maximális előnyt biztosít az érintetteknek a negatív hatások
minimalizálásával.
A turizmuspolitika a turizmus fejlesztésével kapcsolatos hosszú távú célok együttese, mely
látogatók vonzását jelenti adott turisztikai desztinációba, ahol a számukra nyújtott
szolgáltatásokkal jövedelmet termelnek a térség lakossága, vállalkozásai és közszektora
számára (Lengyel, 2004). A jövedelemtermelés mellett a turizmusnak természetesen számos
más funkciója is van, mely a turizmuspolitika megfogalmazásakor a fő célok között
szerepelhet. Így például a turizmus munkahelyteremtő képessége, a turizmus fenntartható
fejlesztése, vagy a nemzetközi versenyképességének elérése, melyek távlati perspektívájuk
miatt mind politikai alátámasztást igényelnek.
A turizmusban különböző szinteken lehet politikát alkotni. A leggyakoribbak a nemzeti, a
regionális, a helyi és a vállalkozási szintek. A kidolgozott különböző szintű politikáknak és a
bennük megfogalmazott hosszú távú céloknak egymással összhangban kell lenniük.
Meg kell határozni a desztináció fogalmát is, amelyre a turizmuspolitikát készítjük. A
desztináció egy térség, kistérség, régió, vagy egy ország, egy olyan utazási célterület, mely
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földrajzilag jól körülhatárolható és komplex turisztikai termékeket kínál (Ritchie, Crouch,
2003).
Ha már definíciókról beszélünk meg kell említeni, hogy több fogalom is használatban van,
melyeket sokszor azonos vagy nagyon hasonló dolgokra alkalmaznak a politika alkotásának, a
fejlesztések megvalósításának folyamatában. Magának a politikának is van három hasonló
tartalmú megfelelője. Az elnevezések természetesen országonként változhatnak (Lengyel,
2004).
- A politika hosszútávra szóló célokat fogalmaz meg és feltételezi a magasabb szintű
jóváhagyást, mint pl. a kormány, a megyei önkormányzat, regionális idegenforgalmi
bizottság vagy vállalati szinten a vállalat legfelsőbb szervének jóváhagyását.
- A stratégia szintén hosszú távú célkitűzéseket fogalmaz meg, a „Mit?” mellett
azonban itt már nagyobb hangsúlyt kapnak benne a „Hogyan?” kérdésre adott
válaszok, valamint a megvalósításhoz szükséges konkrét feltételrendszer
kialakításának biztosítása.
Sok országban a politika kifejezése helyett használják a stratégiát, mivel tartalmuk
lényegében azonos és mindkettőnek feltétele a hivatalos jóváhagyás.
- A koncepció a fejlesztési tervek első fázisa, mely kijelöli az optimális jövőképet,
annak eléréséhez szükséges főbb célokat és a megvalósítás feltételeit. Ezzel
tulajdonképpen lényegében szintén megfelel a politika tartalmi követelményeinek.
- A terv a politika megvalósulását szolgálja, de lehet önállóan is létrehozni, ha nincs
politika. A konkrét célok mellett ez már részletesen tartalmazza a megvalósításhoz
szükséges eszközöket és forrásokat, a megvalósítás menetét és felelőseit. Pl. Nemzeti
Fejlesztési Terv, Széchenyi terv. Rövid-, közép- és hosszú távra is készülhet.
- A program a terv egyik változata, középtávú fejlesztési célokat és a megvalósításhoz
szükséges feladatokat tartalmazza. Például a területfejlesztési tervek két részből
állnak, a koncepcióból és a fejlesztési programból. A fejlesztési program stratégiai és
operatív programból tevődik össze. A stratégiai program a célokat, a megvalósítás és
az ellenőrzés átfogó feltételrendszerét tartalmazza, az operatív program a fejlesztési
témákat részletezi a megvalósításhoz szükséges konkrét feladatokkal.
- A projekt konkrét létesítményre vagy fejlesztési témára részletesen kidolgozott
fejlesztési tervjavaslat. Az operatív program alapján kidolgozott projektek jelentik az
utolsó anyagot a tényleges megvalósítás elkezdése előtt. Projekteket lehet önállóan is
kidolgozni pl. pályázaton való részvétel vagy befektetők vonzása céljából.
Mint látható az eltérő fogalmak valóban hasonló tartalmakat takarnak. Ebben a fejezetben egy
olyan általános keret kerül bemutatásra, mely a turizmuspolitikára (nevezzük bárhogyan is)
általánosan alkalmazható lehet.
5.1.3 A turizmuspolitika természete
A turizmuspolitika fontosságát az alábbi fő tulajdonságoknak köszönhetően egyre többen
felismerik (Ritchie, Crouch, 2003). Ezek szerint a turizmuspolitika:
- figyelembe veszi a makroszintű politikákat,
- hosszú távra készülnek,
- meghatározza a kritikus és korlátozott erőforrások elosztásának elveit,
- tekintettel van szakmai tapasztalatokra és kutatási eredményekre,
- ösztönzi a vállalkozói kreativitást,
- támogatja a dinamikus társadalmi folyamatok kialakulását,
- áttöri a korlátokat a turizmus és a többi iparág között,
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- kapcsolatot teremt a turizmus különböző rendszerei között, így a társadalmi, gazdasági
rendszerek nemzeti és regionális tervei között, és ezáltal azok részévé is válik.
A turizmuspolitika kialakítása dinamikus társadalmi folyamatként értelmezhető a folyamatos
szakmai és érdekegyeztetéseknek köszönhetően, melynek kimenete egy általános
turizmusfejlesztési stratégia (Ritchei, Crouch 2003). Turizmuspolitika önmagában nem
létezhet. Az általános politikák egyike, melyet a kormány ellenőriz, de más szektorok,
szervezetek is hatással vannak rá, mivel számos társadalmi, gazdasági, jogi, technológiai
politika létezik, melyek önmagukban is hatással vannak a desztinációkra, azok vonzerejére és
versenyképességére. Ilyen például az adózás, vagy a kamatpolitika, melyek befolyásolják a
költségeket, és ez által a jövedelmezőséget. Idesorolhatók a különböző légtéri
megállapodások, a környezetvédelmi politikák, vagy az infrastrukturális politikák, a
területfejlesztési politika, a pénzbeváltási politika, kulturális politikák, a külföldiek befektetési
lehetőségeinek politikája, oktatás politika, stb., mind-mind hatással vannak a turizmus
teljesítményére. Ez a hatás azonban kölcsönös, melynek eredményeként a turizmuspolitika is
részévé válik a társadalmi, gazdasági és egyéb politikáknak.
5.1.4 Miért fontos a turizmuspolitika?
A turizmuspolitika legfontosabb szerepe talán annak biztosítása, hogy a desztináció világosan
lássa hova tart, mivé akar válni hosszú távon, és olyan „klímát” hozzon létre, ahol az
együttműködés az érintettek között könnyen megvalósítható (Ritchie, Crouch, 2003)..
5.1.5 A turizmuspolitika fő funkciói
A turizmuspolitika:
- meghatározza a játékszabályokat,
- elfogadható tevékenységeket és viselkedéseket határoz meg,
- mindenki számára alkalmazható iránymutatást tartalmaz,
- az egyetértés elérését a desztináció víziója, stratégiája, céljai tekintetében
megkönnyíti,
- támpontot nyújt a turizmus szerepének és hatásainak megítéléséhez a turizmus
gazdasági, társadalmi hozzájárulásának megvitatásakor és
- segít a többi iparággal történő hatékonyabb kapcsolatépítésben.
A turizmuspolitika tehát nem csupán egy elmélet koncepció, hanem valódi hatása van a napi
gyakorlatra, így például a marketingre és a rendezvények fejlesztésére, az attrakciók
működtetésére, vagy a változatos látogatói programok létrehozására (Ritchie, Crouch, 2003).
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5.2 A turizmuspolitika szereplői
5.2.1 A turizmus lehetséges érintettjei
Az alábbi felsorolás a teljesség igénye nélkül igyekszik bemutatni azokat a szereplőket, akik a
turizmus által valamilyen módon érintettek. A desztináció menedzsereknek a desztináció
sikere érdekében figyelembe kell venni ezen érintettek sokszor eltérő, olykor ellentétes
érdekeit és meg kell találnia azt az utat, mely az előrelépésre, az érdekek kiegyensúlyozására,
az együttműködés kialakítására és fenntartására ad lehetőséget. Ezek a szereplők többek
között a különböző (Ritchie, Crouch, 2003):
- szállásadói társulások,
- helyi önkormányzatok,
- regionális, megyei önkormányzatok,
- látványosságok társulásai,
- állami, megyei turisztikai hivatalok,
- tanácsadói szervezetek,
- turisztikai szervezetek tagjai,
- közösségi központok,
- helyi lakosok,
- éttermek, vendéglátó társulások,
- főiskolák, egyetemek,
- kereskedőházak,
- szponzorok,
- repülőtársaságok,
- média,
- gazdaságfejlesztési hatóságok,
- regionális látogató központok,
- turisták,
- reklámcégek,
- művészeti társulások,
- desztináció menedzsment cégek,
- nem turisztikai iparágak,
- stratégiakészítők a régióban,
- parkfenntartók,
- önkéntesek,
- utazási, közlekedési cégek, társulások,
- rekreációs pontok,
- közszolgáltatások,
- kiskereskedelmi boltok, társulások, stb.
5.2.2 A politika alkotásának szereplői
A turizmus rendszere a következő szereplőket foglalja magába:
- az Országgyűlést,
- a Kormányt,
- a felelős minisztert (közvetlen felügyelete alá tartozik a turizmus állami
irányítása, a legfelsőbb szintű turisztikai egyeztető fórum, a nemzeti
marketingért felelős szervezet),
- a fővárosi és megyei önkormányzatokat,
- a regionális turisztikai intézményrendszert,
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-

a turisztikai desztináció szervezetek,
közigazgatási kistérségeket,
a települési önkormányzatokat,
a kereskedelmi és iparkamarákat, érdekképviseleti és más civil szervezeteket,
a turisztikai vállalkozásokat,
a információs irodákat,
a helyi lakosokat.

A turizmuspolitika kialakítását országos szinten rendszerint egy turisztikai kormányszerv
kezdeményezi, ami lehet a turisztikai minisztérium (ha van ilyen az adott országban), vagy
valamely más minisztérium felügyelete alatt működő turisztikai szakállamtitkárság, hivatal. A
turizmus sok ország életben jelentős szerepet játszik, melynek lehetőségei folyamatosan
bővülnek. A megoldandó fejlesztési feladatok, a versenyképesség és a fenntarthatóság
megteremtése ezért egyre jobban igényli a nemzeti parlamentek növekvő szerepvállalását, a
fejlesztésekhez szükséges erőforrások tudatos elosztását (Lengyel, 2000).
A politika a turizmus hosszú távú fejlesztési céljainak kijelölése mellett meg kell határozza a
turizmuson belüli prioritásokat, a nemzetgazdaságon belül elfoglalt helyét, valamint azokat az
irányelveket, melyek a célok megvalósítását lehetővé teszik (Tasnádi, 2005). Ez utóbbiak a
működési feltételek rendszerének kialakítását jelentik, mint pl. a turisztikai intézményrendszer
kialakítását, a gazdasági és jogi szabályozás megalkotását, a fejlesztési ösztönzők
kidolgozását, valamint a regionális fejlődés fő irányainak meghatározását.
Mivel a turizmus hatásaival gyakorlatilag az élet valamennyi területén számolni kell, a
politika megalkotása egyeztetések nélkül elképzelhetetlen. Ezért a turisztikai kormányszerv
szakértők bevonásával készíti elő a politika tervezetét, melyet azután szakmai szervezetekkel,
regionális és helyi hatóságok bevonásával, valamint a turisztikai vállalkozások és a helyi
lakosok érdekképviseleti szerveivel egyeztet. A nemzeti turizmuspolitika elfogadásához
szükséges döntést az országgyűlésnek vagy a kormánynak kell meghoznia (Lengyel, 2004).
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5.3 A turizmuspolitika elemei, a politikaalkotás folyamata
5.3.1 A turizmuspolitika által érintett területek
A turizmuspolitika azokon a politikákon nyugszik, melyek közvetlenül irányítják egy nemzet
vagy régió társadalmi, gazdasági életét. A turizmuspolitika által érintett területek többek
között: a turizmus szerepének kijelölése a társadalmi és gazdasági fejlődésben, a desztináció
típusának meghatározása, az adózás rendszere, a pénzügyi források megjelölése, az
infrastruktúra, az utaztatásban alkalmazható szabályozási gyakorlatok, a desztináció imázsa, a
minőség kérdései, megbízhatóság, közösségi kapcsolatok, munkaerő, környezetvédelem,
marketing, technológia. Országonként, desztinációként azonban ebben is eltérések
tapasztalhatóak.
5.3.2 A turizmuspolitika tartalmi elemei
A turizmuspolitikának akár nemzeti, akár desztinációs szinten kerül megfogalmazásra, az
alábbi nyolc tartalmi elemet érdemes érintenie (Ritchie, Couch, 2003).
1. A desztináció turizmusának rendszere:
A turizmusrendszer két fő komponensből áll: a tervező, katalizátor szervezetekből és a
működtető szektorokból. Ezen komponenseket számos további elem alkotja, melyek a
turizmus tulajdonképpeni szereplői. Pontos meghatározásuk hozzájárul az érintettek
azonosításához, fontosságuk, felelősségük és kapcsolataik kifejezéséhez. Fontos a desztináció
konkrét definíciója, a szereplők közötti viszonyrendszer értelmezése, hogy a döntéshozók, a
politikát megalkotók és az érintettek is ugyanazt értsék alatta, a félreértések elkerülése és a
szükséges döntések hatékony létrehozása érdekében.
2. A turizmusfilozófia és értékek:
A turizmus filozófiája általános alapelvek összessége, melyek a turizmus társadalmi
megítélését és értékeit tükrözik: hogyan szolgálhatja a turizmus az ország vagy a régió
lakosságát, milyen turizmushoz kapcsolódó tevékenységek tekinthetők hasznosnak. A
desztináció lakói által elismert értékek (szociális, kulturális, természeti, környezetvédelmi,
morális, elvárt attitűdök, stb.) meghatározzák a turizmuspolitika tartalmát. Azok a politikák,
melyek nem tudják fenntartani hosszú távú társadalmi támogatottságukat csődbe mennek. Az
elméletek különbséget tesznek piac vezérelt és értékvezérelt desztinációk között. A
gyakorlatban azonban ezek nem választhatók el egymástól: ugyanis egy desztináció sem tud
versenyképes lenni, ha nincs jövedelmező szegmense a piacon, és nem lehet fenntartható sem,
ha a gazdasági sikerek mellett nem sikeres az érték vezérelt tevékenységek fenntartásában, a
környezet- és természetvédelemben, a kulturális hagyományok ápolásában, vagy a helyi
közösségi támogatottság biztosításában.
3. A desztináció víziója:
A vízió a leginspirálóbb kép a desztináció jövőjére vonatkozóan. Tulajdonképpen ez a
turizmuspolitika eszenciája és emiatt a legkritikusabb eleme is, mely meghatározza a
desztináció ideális, hosszú távú jövőjét, 5-10-15 év távlatában. Elemei magukba foglalják a
látogatói élmények, az ökológia, a gazdaság, a közösség és az irányítás általános kérdéseit,
melyeknek a desztináció lakosainak általános értékein kell nyugodniuk. (A vízió lehetséges
kivitelezésének összetett folyamata bemutatásra kerül a fejezet végén az esettanulmányban).
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A vízió segíti a desztináció egyedi céljainak meghatározását, valamint azon korlátok
azonosítását, melyek a turizmusfejlesztés szempontjából merülnek fel. Ezek a célok nyújtják
az alapot a hosszú távú fejlesztési stratégiák kialakításához. A filozófia és a vízió tekintetében
szakmai és társadalmi szinten is egyetértésnek kell létrejönnie és csak ezután válhat lehetővé a
további alkotóelemek meghatározása, melyek a filozófia és vízió megvalósítását szolgálják.
4. Pozícionálás, desztináció márka:
A pozícionálás azért fontos politikai (stratégiai) kérdés, mert ez határozza meg, hogyan
tekintsenek a desztinációra, mint előnyök és élmények összességére a turisztikai piacon: az
egész turizmuspiacon, illetve annak adott (a megcélzott célcsoportoknak megfelelő) speciális
szegmenseiben. Mivel a desztináció által kínált előnyökből és élményekből történik az utazó
választása, a pozícionálás lehetőséget ad arra, hogy az adott desztináció megkülönböztesse
magát ezekkel az előnyökkel és élményekkel más desztinációktól, illetve azonosítsa magát
velük.
A desztináció márka a pozícionálás erősítését szolgálja. Egyszerre azonosít és
megkülönböztet, melyhez nevet, szimbólumot, betűket, jeleket vagy más grafikai
megoldásokat társítanak. A márka az utazás előtt segíti a szelekciót a döntések során a
desztinációval kapcsolatos feltételezések és elvárások létrehozásával (imázs). Az utazás után
pedig a desztinációval és utazással kapcsolatos érzésekkel, emlékekkel kapcsolatos
visszaemlékezést szolgálja, megerősíti és konszolidálja az emlékeket.
5. Desztináció fejlesztés:
A desztináció pozícionálása és a márkaépítés céljainak, feladatainak meghatározása után
következik a desztináció vízióját realizáló fejlesztési program(ok) kidolgozása. A
megvalósítási folyamatban kiemelkedő szerepe van a stratégiai projektmenedzsmentnek. A
programok megvalósulása kulcsfontosságú a desztináció hosszú távú sikeressége
szempontjából, ezért foglalkozik vele kiemelten a politikaalkotás.
6. Versenyképességi, együttműködési elemzés:
A politikát megalkotóknak elemeznie szükséges más desztinációkkal való versenyzési és
együttműködési lehetőségeit. A jelenlegi versenykörnyezetben a desztinációknak együtt kell
működniük akár még potenciális versenytárssal is a versenyben maradás érdekében. A
lehetséges partnerek megválasztása azonban nagy körültekintést igényel és nem egy
esztendőre vonatkozik.
7. Monitoring és értékelés:
A monitoring a desztináció teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérését jelenti, az
értékelés pedig ennek rendszeresen történő elemzését. Mindkét tevékenység alaposan
megválasztott integrált mutatók (indikátorok) alapján végzi munkáját. Tevékenységük rendje,
kapcsolatrendszerük, feladataik itt kerülnek körvonalazásra. A desztináció sikere a rövid-, a
közép- és a hosszú távú célok elérésétől, a vízió realizálásától függ, ezért az indikátorok közös
meghatározása kulcsfontosságú kérdés.
8. Desztináció audit:
A monitoringot és az értékelést követő utolsó munkafázis az auditálás, mely összefoglalja azt
a folyamatot, melyet az érintettek a desztináció versenyképessége és fenntarthatósága
érdekében véghezvittek. Ennek módszere a megvalósítás gyakorlati tapasztalatainak, valamint
különböző kutatások eredményeinek összegyűjtése. Az auditálás célja, hogy a desztináció a
jövőben jobban dolgozzon és biztonsággal haladjon a jövő felé.
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5.3.3 A turizmuspolitika megalkotásának folyamata
A politikaalkotás egy lehetséges folyamatának bemutatására vállalkozik ez a rész. 11
különböző lépésből áll, amit négy fő részbe lehet csoportosítani, ahogyan ez az 4. táblázatban
látható. Ezek a lépések magukba foglalják az előbb felsorolt tartalmi elemeket.
4. táblázat: A turizmuspolitika alkotásának folyamata
Definíciók
meghatározása
- a turizmus rendszerének
definiálása
- a turizmusfilozófia
magyarázata
- a desztináció víziójának
összeállítása
- a desztináció
lehetőségeinek és
korlátainak részletezése

Elemzések
Belső elemzés
- meglévő politikák és
programok áttekintése

Operatív javaslatok

Megvalósítás

- a stratégiai következtetések
meghatározása

- a desztináció fejlesztési,
promóciós és gondozási
stratégia megvalósítása

- desztináció audit (kínálat
feltérképezés, elemzés)

- a kínálat és kereslet
fejlesztésére vonatkozó
következtetések

- stratégiai hatáselemzés

- politika/program javaslatok

Külső elemzés
- a jelenlegi és jövőbeli
kereslet makroszintű
elemzése
- a jelenlegi és jövőbeli
kereslet, viselkedés mikro
szintű elemzése
- versenyképes és támogató
turizmus fejlesztési és
promóciós politika
áttekintése

- a javaslatok
megvalósításához
kapcsolódó felelősségek
kiosztása
- a versenyképes
kezdeményező és
gondozási programok
támogatásához szükséges
pénzügyi források
azonosítása
- a javaslatok
megvalósításának időbeli
ütemezésére vonatkozó
részletezés

Forrás: Ritchie, Crouch, 2003

-

A definíciók meghatározása

1. A turizmus rendszerének meghatározása
Nagyon fontos, hogy minden desztináció felállítsa a saját szerkezeti modelljét és azonosítsa az
érintetteket. Ez egy rendkívül kritikus lépés. A gyakorlat azt mutatja, hogy jelentős eltéréseket
lehet találni a turizmus szerkezetére, működésére vonatkozó felfogásokban a turisztikai
politikát alkotók és maguk a turisztikai irányítók között is. Egyetértő felfogás hiányában a
politikát alkotók a turizmusrendszer más-más tényezőjére helyezik a hangsúlyt. Ez nem azt
jelenti, hogy a turizmus rendszere nem határozható meg különböző módon, arról van inkább
szó, hogy egy olyan jellemző meghatározást fontos adni, melyet a politikát alkotók közös
referenciakeretként ismernek el.
2. A desztináció filozófia létrehozása
A turizmusfilozófia megmagyarázza a desztináció érintettjeinek felfogását saját szerepükről,
értékeikről, valamint a turizmusnak a régió életében betöltött szerepére vonatkozó közös
álláspontjáról. Hagyományosan a turizmust alapvetően a gazdasági jólét egyik generátorának
tekintik (foglalkoztatottság, jövedelem). A gazdaságfilozófia főként a racionális oldalát emeli
ki a turisztikai fejlesztéseknek, néhány desztináció azonban már a társadalmi, kulturális és
környezetvédelmi szempontokat, sőt egyesek a világbéke aspektusát is belefoglalják a
desztináció filozófiájába.
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3. A desztináció víziójának összeállítása
Ez a rész korábban már kifejtésre került. Fontos azonban azt kiegészíteni azzal, hogy a
tervezés folyamatában, így a vízió megalkotásában is, manapság az intuíciónak és az azonnali
reagálásoknak egyre fontosabb szerepe van.
4. A desztináció céljainak részletezése
A vízió meghatározásának kreatív és értékteremtő folyamatával ellentétben a célok
megfogalmazása kevésbé idealisztikus, sokkal inkább a realitásokkal van kapcsolatban. A
célok mérhető célok meghatározását jelenti, melyek leginkább a látogatások, a bevételek
nagyságával, valamint a működési teljesítménnyel, hatékonysággal kapcsolatosak. Az
időbeosztás itt már határozottabban jelentkezik.
5. A desztináció korlátainak részletezése
Olyan negatív hatások meghatározását jelenti, melyeket nem lehet tolerálni. A legfontosabbak
itt a környezetvédelmi kérdések, a piaci realitások, és az emberi természet azon korlátai,
melyek egy desztináció turisztikai fejlesztésében szerepet játszanak.
-

Elemzések

Az előző rész feltételezi az alapvető, értékalapú döntéseket a turizmusfejlesztés természetére
és irányára vonatkozóan. Az elemzési fázis elkezdi a szükséges információk gyűjtését,
becslését a vízió és az általa meghatározott célok megvalósítása érdekében. Ennek két része:
 a belső, vagyis a kínálati elemzés,
 a külső, vagyis a keresleti elemzés.
1. Belső (kínálati) elemzés elemei:
 Meglévő politikák, programok elemzése, áttekintése, melyek a turisztikai kínálat
elemeinek fejlesztésére vonatkoznak.
 Erőforrás audit, mely a desztináció erőforrásainak feltérképezését jelenti. Ez egy
részletes leltárt jelent a turisztikai lehetőségek, szolgáltatások mennyiségéről,
disztribúciójáról, minőségük értékeléséről. Ezt össze kell kapcsolni egy keresleti
elemzéssel. A keresleti elemzésben nincs abszolút mérték, csak az adott
időpontban releváns piaci igények szerepelnek benne piaci szegmensenként.
 Stratégiai hatáselemzés (benchmarking), mely a turizmus jelenlegi hatásait mutatja
be a desztinációra vonatkozóan gazdasági, ökológiai, társadalmi és kulturális
szempontból.
o A leginkább alkalmazott hatáselemzés a gazdasági benchmarking.
Leggyakrabban a következő elemeket tartalmazza: turizmus szatellit számlák
szintje, bevételek, foglalkoztatottság, befektetésekre vonatkozó becslések a
gazdasági előnyökre és az adóbevételekre vonatkozóan. A lehetséges negatív
hatásokat is meg lehet becsülni, pl. túlzott földárak a turizmus növekedése
miatt, plusz adók bevezetése a tervezett új közszolgáltatások létrehozása miatt.
o Az ökológiai elemzés, a gazdasági elemzés mellett, egyre inkább alapvető
elvárás a politika megalkotásakor.
o Bizonyos esetekben társadalmi és kulturális benchmarkingra is szüksége lehet.
2. Külső (keresleti) elemzés elemei:
 A makroszintű elemzés a régió turisztikai statisztikáinak összegzésére vonatkozik.
A kereslet és a potenciális piacok általános természetének és struktúrájának
jellemzését jelenti. Jövőorientáltnak kell lennie, hogy meghatározzák a társadalmi,
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politikai, technológia elemekben bekövetkezett változásokat és trendeket, melyek
alapvetően hatással vannak a régió turisztikai sikerére.
 A mikro szintű elemzés a motivációk, a piaci szegmensek viselkedésének
megértésére vonatkoznak, hogy a kínálat fejlesztéséért felelős szolgáltatóknak a
szükséges információkat a rendelkezésükre bocsájtsák. Mindez a szolgáltatások
promócióját is segíti.
 A turizmusfejlesztés és promóciós politikák, programok áttekintése, értékelése,
valamint a versenyképességi elemzés elvégzése. Ez a versenytársak azonosítását,
erősségeik, stratégiáik meghatározását is jelenti. A szinergikus erők meghatározása
nagyon fontos, melyet az együttműködések fejlesztésével, szövetségek
létrehozásával lehet létrehozni (más turisztikai régióval, vagy más szektorbeli
szervezettel a desztináción belül).
-

Működtetés

Az elemzések után tovább kell lépni a specifikus stratégiák, akciótervek kidolgozására,
megvalósítására. Ez a fázis három különböző tevékenységet tartalmaz, melyek egymással
párhuzamosan is végezhetőek:
 Az elemzésből nyert információkból szintézist létrehozni a stratégia
következtetéseinek meghatározására.
 A következtetéseket levonását külön a kínálat- és a keresletfejlesztési stratégiákra is el
kell készíteni. Ennek meghatározásához intuitív, kreatív gondolkodásmód szükséges.
Ezzel válik lehetővé az adott következtetéshez szükséges politikák, fejlesztési
programok meghatározása, ezért sokat számít azok értékítélete, akik ezt
megvalósítják.
 Egyedi politikai/program ajánlások meghatározása a kínálat- és keresletfejlesztéshez,
mely igen összetett feladat. Sajnos a gyakorlatban ezeket túlságosan leegyszerűsítik.
Egy sor politikai alternatívát kellene felvázolni, melyek mindegyike alternatív
megvalósításokat/forgatókönyveket ajánlanának. Ezekből azután kiválaszthatóak azok,
amelyek a legnagyobb valószínűséggel következnek be.
-

Megvalósítás

Egy stratégiának a következőket kell tartalmaznia:
 Azonosítja azokat az egyéneket, csoportokat, melyek felelősséggel lesznek az egyes fő
politikai dimenziók realizálásáért
 meghatározza az induló költségvetési szükségleteket
 időpontokat rendel az összes lényeges tevékenységhez, rendezvényekhez,
programokhoz, melyek a desztináció vízióját támogatják.
5.3.4 A politika megformálásának módszerei
Számos módszer létezik, melyek hatékonyan segítik a politikák megalkotását. Néhány
népszerű megközelítés közülük:
1. Delphi technika,
7. értékelési kutatás,
2. brainstorming (ötletbörze),
8. hatáselemzés (gazdasági,
3. fókusz csoportok,
környezeti, társadalmi, kulturális),
4. normál csoport technika,
9. panelkutatás,
5. háztartási kutatások,
10. SWOT-analízis.
6. iparági szakértőkkel interjúk,
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5.4 Kapcsolat a politikák, tervek és stratégiák között
– a politika, a tervezés, a fejlesztés és a desztináció menedzsment kapcsolata –
5.4.1 A desztináció politika
A desztináció politika a versenyképes és fenntartható desztináció megvalósítására fókuszál. A
turisztikai desztináció és a turizmuspolitika önállóan nem létezhet. A turizmus része a
társadalmi, gazdasági életnek, a turizmuspolitika a társadalmi, gazdasági politikáknak
(Ritchie, Crouch, 2003). Számos általános politika van, melyek alapvető hatással vannak a
turizmus sikerére. Ilyenek többek között:
 az adózás és kamatpolitika – befolyásolja a költségeket, ezáltal a jövedelmezőséget,
 két ország közötti légitér megállapodások - a külföldiek belépését szabályozza,
 a környezetvédelmi politika – korlátozza az attraktív, de érzékeny területek
fejlesztését, megközelíthetőségét,
 a kommunikációs politika – szabályozza a reklámozást,
 minimálbér nagysága – befolyásolja a munkaerő piacot, a munkabéreket,
 szociálpolitika – befolyásolhatja a munkavégzés természetét, a viselkedést,
 oktatás politika – befolyásolja a munkaerő minőségét,
 kulturális politika – nemzeti örökség védelmét, promócióját befolyásolja,
 külföldiek befektetési politikája – befolyásolja az elérhető befektetési tőkét,
 közszolgáltatásokra vonatkozó politikák – jelentősen befolyásolja a desztináció
vonzerejét (stadionok, múzeumok, parkok, látogató központok),
 infrastrukturális politika – a desztináció megközelíthetőségét határozza meg.
Természetesen a politikák nagy részét nem tudja a turizmus szektor befolyásolni, ezért igazi
kihívást jelent a turizmus vezetői számára, hogy ahol lehetséges ott a leghatékonyabban
igyekezzenek befolyásolni más átfogó politikákat, ahol pedig nem ott igyekezzenek azokat a
legjobban adaptálni.
5.4.2 Desztináció turizmusának tervezése és fejlesztése
A turizmus tervezése manapság többet jelent annál, mint egyre több vendég vonzása, minél
jobb attrakciók fejlesztése, vagy a turizmus bevételének állandó növelése. Ma ez a
tevékenység inkább az iparág tudatosan tervezett átfogó fejlesztését támogatja. A tervezés
mikéntje és a menedzsment működése döntő szerepet játszik a turizmus hosszú távú fejlődése
és fenntarthatósága szempontjából, ezért ezeket minden szinten sikeresen kell végrehajtani.
Nagyon sok probléma származik a turizmus szegényes tervezéséből, a gyenge fejlesztésekből,
a nem szakszerűen végzett menedzsment tevékenységekből. A tervezés során létre kell hozni
az előnyök és költségek egyensúlyát és biztosítani szükséges, hogy a fejlesztések a terület és
lakosainak jólétéhez hozzájáruljanak. A legjobb eredmények az állami és önkormányzati
szektor, a magánvállalkozások és a civil szervezetek együttműködésével jönnek létre
(Godfrey, Clarke, 2000), mely együttműködések általában non-profit szervezeteken keresztül
valósulnak meg.
5.4.3 A desztináció tervezés szintjei
Döntések bonyolult sorozatát kell meghozni a desztinációkban a turizmus fejlesztése és
tervezése során. A turizmus tervezése különböző szinteken történik (Ritchie, Crouch, 2003):
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 Nemzeti és regionális szint, ami alatt nagyobb régiók vagy az ország egész területét
érintő koordinációt és menedzsmentet értjük, a turizmuspolitika fejlesztésétől a
minőségi standardok és szervezetek fejlesztéséig.
 Helyi desztinációs vagy térségi szint, ami turisztikai attrakciók, szolgáltatások
szervezését, valamint menedzselését jelenti az adott és a közeli desztinációkban.
 Szolgáltatások szintje, mely magába foglalja az adott szolgáltatás folyamatának
tervezését, a vállalkozás arculattervezését, egyedi attrakciók, és szolgáltatások
fejlesztését.
A turizmus tervezése, fejlesztése során többféle koncepció is készülhet. Közös jellemzőjük,
hogy hosszú távra szólnak, magas szintű elfogadás szükséges hozzájuk, elnevezésük
desztinációként, országonként változhat. Ezek többek között a turizmuspolitika, a
turizmusfejlesztési terv, a turizmusfejlesztési koncepció és a nemzeti turisztikai stratégia.
A tervek hierarchikus kapcsolata a különböző szintű tervek közötti kapcsolatot tükrözi, amely
a 10. ábrával illusztrálható.

10. ábra: A turisztikai tervek hierarchikus kapcsolata
Forrás: Saját szerkesztés

5.4.4 A tervezés lépései, célok meghatározása
A desztináció tervezésének lépései (Godfrey, Clarke 2000):
 célok kitűzése,
 a piac és a trendek megértése,
 feladatok, korlátok felismerése,
 új lehetőségek generálása,
 alternatív megoldások felismerése,
 megoldások, megvalósítások ajánlása.
A turizmuspolitika szerepe, hogy olyan társadalmi-gazdasági környezetet hozzon létre,
melyben a turizmus fenntartható módon tud működni és fejlődni. Maga a fenntartható
turizmus fejlesztése azonban egy sokkal szélesebb társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi,
kulturális, jogi, politikai rendszerben történik, melyet a turizmus tervezése során figyelembe
kell venni.
63

A turizmus fejlesztésekor számos speciális stratégia adaptálása szükséges a desztináció
víziójának megvalósítása érdekében. Első lépésként fontos a víziót alátámasztó turisztikai
célokat meghatározni. A céloknak reálisnak kell lenniük, mert a sikeres turisztikai fejlesztés
alapját jelentik. A célok a keretét adják a politikák meghatározásának és a speciális
célkitűzések megvalósításának, mivel a vízió megvalósítása érdekében fogalmazódnak meg.
Fontos a mérhetőség, hogy megfelelő indikátorokat (mutatószámokat) rendeljenek hozzájuk,
ezáltal bizonyíthatóvá válik, hogy a kívánt eredmény megvalósul-e, vagy sem. Nagyon fontos
a célok közötti prioritás felállítása is, hiszen a turizmusnak sokoldalú céljai vannak, a
fontossági sorrend pedig biztosítja a döntésekhez szükséges alapot, a felesleges konfliktusok
elkerülését. A céloknak emellett kihívást is kell jelenteniük, ösztönzőeknek kell lenniük. A
turizmus fejlesztését számos cél szolgálhatja, mint például:
 a látogatók elégedettségének növelése,
 a gazdasági és üzleti siker javítása,
 az erőforrások védelme,
 a területi és közösségi integráció kiépítése.
5.4.5 Interaktív tervezés
Manapság a tervezés közelebb került az érintettekhez. Ennek lényege a tervezni vele, a
tervezni neki helyett. Bár az interaktív tervezés több időt és energiát igényel, a gyakorlat azt
mutatja, hogy jobb döntéseket eredményez, melyeket sokkal jobban, sokkal szélesebb körben
fogadnak el. Legfontosabb jellemzői közé tartozik a legalsóbb szinteken is folytatott
tárgyalások, konzultációk, valamint a folyamatos kapcsolattartás az érintettekkel. Mivel a
részvétel nyitott a társadalmi elfogadottság nagyobb eséllyel alakul ki. A figyelem a
támogatások mobilizálására irányul és a terv elsősorban azt tükrözi vissza, amiben a
résztvevők egyetértenek.
5.4.6 A tervezés és fejlesztés nehézségei
Az alábbi nem teljes körű felsorolás bemutatja a tervezési, fejlesztési tevékenységek során
jelentkező legjellemzőbb problémákat:
- A desztinációban az érintettek köre állandóan változik, akiknek ráadásul eltérőek
lehetnek az értékrendjeik és az elképzeléseik arra vonatkozólag, hogy mi a turizmus
jelen- és jövőbeli szerepe a desztinációban. Emiatt a stratégiák hatékony
megvalósítása az érintettek közötti konfliktusok megoldásának és az egyetértés
létrehozásának politikai folyamatává alakulhat.
- A helyi szabályozást figyelembe kell venni, a politikai folyamatok hatásait nem lehet
alábecsülni. Politikai támogatás nélkül a fejlesztési stratégiák meghiúsulhatnak. (Jamal
and Getz 1995)
- A szolgáltatásokat főként kisvállalkozások üzemeltetik, melyek gyakran szezonálisan
működnek. Ennek számos negatív következménye van, pl. a szolgáltatók és a
közszféra résztvevői egymástól igen eltérő módon vélekednek a fejlesztésekről, de
emiatt tapasztalható a menedzsmentbeli szakértelem jelentős hiánya is a
desztinációkban.
- A tervezés rendszerint rövidtávú, hiszen az éves költségvetési ciklusok miatt az üzleti
és a közszféra is ezt részesíti előnybe (Athiyaman 1995).
- A teljesítmény indikátorai hagyományosan a turisták „mennyiségét” mérik. A politika
is ezt preferálja a desztináció sikerének megítélésére. A fenntarthatóságot kifejező
teljesítményindikátorokat viszont nem olyan mértékben veszik figyelembe, mint a
mennyiségi növekedést kifejezőket. Ennek oka, hogy a turizmus szakma vonakodik a
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jelen és a jövő szükségletei között kompromisszumot létrehozni, ezért a sikert a
rövidtávú jövedelmezőség és a mennyiségi növekedés alapján ítélik meg.
5.4.7 Mi a különbség a desztináció politika, -tervezés, -fejlesztés, valamint a desztináció
menedzsment között?
Bár mindegyik a desztináció versenyképességének és fenntarthatóságának növelésére irányul,
mégis alapvető különbség van közöttük. Az irányítás általános eszközei (mint a
politikaalkotás, a tervezés és fejlesztés) a desztináció fejlesztéséhez szükséges információkat
makro (azaz átfogó) szintről igénylik. A desztináció menedzsment azonban sokkal inkább
mikro szintű (vagyis gyakorlati) tevékenység, melyben valamennyi iparág érintettjei és a helyi
lakosok a mindennapok során fejtik ki tevékenységeiket a makroszinten meghatározott vízió
teljesülése érdekében, amely a politikában, a tervezésben és a fejlesztésekben körvonalazódik
(Ritchie, Crouch, 2003).
A kettő közötti kapcsolatot segíti megérteni, ha végig gondoljuk, hogy a rosszul elkészített és
véghezvitt politikák miatt a kifejtett erők mennyire feleslegessé válhatnak. Ha azonban a napi
menedzsment és működési feladatok véghezvitele nem valósul meg hatékonyan, a politika,
valamint az ezzel kapcsolatos tervezés és fejlesztés bármilyen nagyszerűséggel is
jellemezhető egyszerűen meghiúsul, összedől.
Hogy teljesen egyértelművé váljon ez a különbség, vizsgáljuk meg a desztináció
pozícionálásának és márkázásának kérdését. Ezek egyaránt fontos kérdések mindkét szinten.
Politikai szinten a pozícionálás egy általános módszer, mellyel a desztináció értékelése
stratégiai szempontból történik. Ez figyelembe veszi a desztináció által nyújtott élmények
teljes csomagját és összehasonlítja azt a fő versenytársakéval. A mindennapi szóhasználatban
az élmények ilyen stratégiai csomagja a desztináció márkájának felel meg. A desztináció
menedzsment szintjén azonban számos egyéb szempont is felhasználható a márkázáshoz.
Ilyen a desztináció logójának kialakítása, amely a kulcspiacok szegmenseinél fejti ki a vágyott
stratégiai márka-imázs hatását. Csakis ezek a márkázással kapcsolatos napi tevékenységek
képesek a nagy koncepciót, ami a desztináció márkázásra vonatkozik, piaci realitásokká
alakítani.
5.4.8 Versenyképesség és fenntarthatóság
A politikák formálása és a turisztikai desztináció menedzsment egyaránt egy komplex,
sokoldalú tevékenység, melyeknek két alapvető elvárást kell kielégíteniük annak érdekében,
hogy egy desztináció sikeres legyen. Ezek a versenyképesség és a fenntarthatóság. Egyik sem
valósulhat meg önállóan, mindkettő nélkülözhetetlen a fejlődés szempontjából és egymást
kölcsönösen kiegészítik (Ritchie, Crouch, 2003).
A versenyképes desztináció azt jelenti, hogy a desztináció hatékony versenyző és hatékony
jövedelemtermelő a turisztikai piacon, melyet a látogatók vonzása mellett a desztináció
fejlődésének és általános életminőségének növelésével ér el.
A fenntarthatóság a desztináció azon képességére vonatkozik, hogy fizikai, társadalmi,
kulturális és környezeti forrásainak minőségét képes fenntartani a verseny generálta
változások közepette is. Ezt úgy tudja megvalósítani, hogy a tradicionális gazdasági
menedzsment képességeket a környezetvédelmi menedzsment képességekkel egyensúlyban
tartja (Ritchie, Crouch, 2003).
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Az 5. táblázat bemutat néhány elemet, melyek a sikeres turisztikai desztináció menedzsment
kialakításához szükségesek, ötvözve a kétféle menedzsment képességeket.
5. táblázat: A sikeres turisztikai desztináció menedzsment elemei
VERSENYKÉPESSÉG

FENNTARTHATÓSÁG

(erőforrás fejlesztés)
Gazdasági menedzsment képességek
- marketing
- pénzügyi menedzsment
- működési menedzsment
- HR menedzsment
- információ menedzsment
- szervezeti menedzsment
- stratégiai tervezés

(erőforrás gazdálkodás)
Környezetvédelmi menedzsment képességek
- vízminőség menedzsment
- levegőminőség menedzsment
- vadvilág menedzsment
- erdő/növényvilág menedzsment
- élőhely menedzsment
- látogató menedzsment
- biodiverzitás menedzsment
- közösségi menedzsment
- megemlékező integritás

Információs menedzsment
Desztináció monitoring
Desztináció kutatás
Forrás: Ritchie, Crouch, 2003

A desztináció menedzsment információs rendszere biztosítja a kétféle menedzsment közötti
kapcsolatot, segíti a politikák formálását, a stratégiai tervezést, a napi döntéshozatalt, és az
általános teljesítmények mérését. Az információs rendszernek két fő forrása van:
- a monitoring, melyben a teljesítmények értékelése különböző indikátorokkal történik a
környezeti változások folyamatos nyomon követése mellett (itt a fő cél a nem
rendszeres trendek és erők azonosítása, melyek alapvetően befolyásolhatják a
versenyképességet és a fenntarthatóságot) és
- a kutatás.
Mindkét forrás a politikák formálásához, a fejlesztések kidolgozásához nélkülözhetetlen
információkat szolgáltatnak.

66

5.5 A turizmusfejlesztési stratégia
Ebben a fejezetrészben a fejlesztési stratégia egy lehetséges váza kerül bemutatásra (Ritchie,
Crouch, 2003).
5.5.1 A turizmusfejlesztési stratégia három fő részre
 a kínálati, ellátási fejlesztés stratégiára,
 a kereslet (marketing) fejlesztési stratégiára,
 a szervezeti struktúra stratégiára.
5.5.2 Kínálatfejlesztési stratégia
A turisztikai kínálat elemei a desztináció versenyképességi és fenntarthatósági tényezőit
jelentik. Valamennyi tényező esetében meg kell határozni az erősségeket és gyengeségeket,
hogy a minőség növelése érdekében szükséges lépések azonosíthatóak legyenek. Eltérő
desztinációk különböző módon érhetik el célkitűzéseiket. A stratégiának ezért alaposan ki kell
választania azokat az elemeket, melyekkel a legjobb eredmény érhető el. A turisztikai kínálat
elemei:
 fizikai erőforrások,
 munkaerőforrások,
 pénzügyi források,
 információs források,
 rendezvények/szabadidős tevékenységek erőforrásai.
1. Fizikai erőforrások
Ezek az erőforrások a desztináció vonzerejének talán legalapvetőbb elemei. Stratégiai
tervezési szempontból megkülönböztetjük:
 a desztináció sajátosságait: természetföldrajz, klíma, társadalmi jellemzők, mint a
kultúra és történelem – ezek kevés változtatásra adnak lehetőséget,
 az általános és alapvető szolgáltatási infrastruktúrát,
 a turisztikai infrastruktúrát, mely a leginkább irányítható a turisztikai rendszer által, és
amely a leginkább kapcsolódik a turizmushoz (ilyen a megközelíthetőség, a
közlekedési lehetőségek, turisztikai intézmények, turisztikai attrakciók, a látogatókkal
kapcsolatos magatartás, vendégszeretet), valamint
 a környezetet.
A fő cél egy átfogó program elkészítése az erőforrás gazdálkodásra vonatkozóan, melynek
vázát az 6. táblázat ismerteti.
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6. táblázat: A fizikai erőforrások stratégiája
A fizikai erőforrások stratégiája
A desztináció sajátosságait érintő rész:

a terület vonzerejének fejlesztése

klimatikus
tényezők
negatív
hatásának
minimalizálása

történelmi és kulturális látványosságok védelme,
helyreállítása
Az általános és alap szolgáltatások infrastruktúrája:

általános szolgáltatások infrastruktúrája

megközelíthetőség és közlekedési lehetőségek

telekommunikációs infrastruktúra
A környezeti integritás fenntartása:

környezeti ártalom nélküli kapacitásnövelés

átfogó erőforrás gazdálkodás

a látogatói hatások ellenőrzése
A turisztikai infrastruktúrára vonatkozó rész:

kulturális, történelmi, természeti attrakciók, parkok
minőségének növelése

a turizmus befogadó intézményeinek fejlesztése

innováció és minőség a turisztikai attrakcióknál

a szolgáltatások választékának és minőségének
növelése

Forrás: Ritchie, Crouch, 2003

2. Humánerőforrások
A humánerőforrással kapcsolatban értékelni kell a munkaerő minőségét, mennyiségét és a
személyes képességek összességét, melyeknek a desztináció turisztikai szükségleteivel
összhangban kellene lennie.
A stratégiai menedzsmentnek négy dologra kell fókuszálnia:
 a képzési és oktatási igények előrejelzésére,
 a munkaerő rugalmas alkalmazkodóképességének biztosítására, ami a szezonalitás
miatt kulcsfontosságú az elhelyezkedési esélyek növelése érdekében,
 a vállalkozói kedv élénkítésére, valamint
 a helyiek barátságos, vendégszerető magatartásának bátorítására.
A munkaerővel kapcsolatban figyelembe veendő tényezőket az 7. táblázat foglalja össze.
7. táblázat: Humánerőforrás stratégia
Humánerőforrás stratégia
Mennyiségi dimenzió

a desztináció igénye a turizmusban alkalmazottak számát, szintjét illetően
Minőségi dimenzió

a desztináció által igényelt technikai, szakmai és menedzseri képességekkel
rendelkező alkalmazottak
HR mix dimenzió

megfelelő egyensúly az alkalmazottak típusai között

megfelelő egyensúly a szezonális keresletben

alkalmazottak rugalmassága, alkalmazkodóképessége
Intézményi kapacitás

annak biztosítása, hogy a HR szükségleteknek megfelelő képzési, oktatási
kapacitások rendelkezésre állnak
Vállalkozásfejlesztés

a vállalkozói kedv fenntartása és erősítése a vállatoknál és egyéneknél

a helyi turisztikai szektor
Vendégszeretet ösztönzés

a helybeliek ösztönzése a látogatók vendégszerető fogadására

Forrás: Ritchie, Crouch, 2003
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3. Pénzügyi erőforrások
A fizikai- és humánerőforrások stratégiájának kidolgozása után szükségesé válik a stratégiák
megvalósításához szükséges pénzügyi forrásigények meghatározása és előteremtése. Ennek
során nem csak a források nagyságát és eredetét kell megtervezni, hanem azokat a
kondíciókat is, melyekkel a felhasználásuk megtörténik (pl. hitel fajtái, kölcsönzés
futamideje, kamat nagysága). Az 8. táblázat bemutatja a tervezendő elemeket.
8. táblázat: Pénzügyi források stratégiája
Pénzügyi források stratégiája
Pénzügyi szükségletek meghatározása:

vállalkozói tőke

hosszú távú tőkebefektetési
szükségletek

működési tőkeszükséglet

a tőke forrásai
o
köz- vagy magántőke
o
hazai- vagy külföldi tőke
o
idegen- vagy saját tőke

ösztönzések, támogatások

Forrás: Ritchie, Crouch, 2003

4. Információs erőforrások
Az információknak rendkívül fontos szerepe van, hiszen ettől nagymértékben függ, hogy a
turizmus képes lesz-e időben reagálni a változó igényekre, és képes lesz-e megfelelni a
növekvő társadalmi nyomásnak. Ennek része a monitoring, amely a piaci feltételek és a
közösségi vélemények, a teljesítmények nyomon követésével foglalkozik. A monitoring során
feltárt kritikusabb jelenségek megértését részletesebb kutatással támasztják alá. Az
információknak a rendszeren belüli áramlása mellett van egy kifele irányuló mozgása is. Ez
az erőfeszítés elsősorban a szakmai, tagsági kapcsolatok építését, a helyiek turisztikai
tudatosságának növelését, a kulcsfontosságú érintettekkel való kapcsolat ápolását szolgálja.
Az 9. táblázatban látható az információs erőforrások tervezéséhez szükséges elemek.
9. táblázat: Információs erőforrások stratégiája
Információs erőforrások stratégiája
Monitoring

piaci indikátorok, viselkedés

desztináció teljesítménye

környezeti vizsgálatok

látogatói megkérdezések adatai
Kutatás

piackutatás

versenyelemzés

desztináció hatékonyság
Információterjesztés

tagság támogatása

helyi lakosság tudatosságának fejlesztése

kulcsszereplők kapcsolatai

Forrás: Ritchie, Crouch, 2003

5. Rendezvények/szabadidős tevékenységek erőforrásai
Ez azokat a különböző igen összetett tevékenységeket jelenti, melyek biztosítják a politikák és
koncepciók megvalósulását a gyakorlati életben. Ez az erőfeszítés három téma köré
szerveződik, melyet az 10. táblázatban láthatunk:
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 a szabadidő eltöltés lehetőségeinek tervezése, fejlesztése,
 a különböző rendezvények tervezése, fejlesztése, melyekkel a desztináció megjelenése
fejleszthető, és az innovatív ötletek támogatása, melyekkel a desztináció imázsa
építhető, valamint
 a tevékenységek programmá szervezése (pl. tagtoborzó, tagi kapcsolatokat ápoló
program, promóciós együttműködés, értékesítési programok egyeztetése, közösségi
kapcsolatok programjai).
10. táblázat: Rendezvénye/szabadidős tevékenységek stratégiája
Rendezvények/szabadidős tevékenységek
stratégiája
Szabadidő eltöltését fejlesztő programok

kulcsfejlesztési lehetőségek azonosítása
Rendezvények fejlesztése

meglévő és új rendezvények fejlesztése
A tevékenységek összeegyeztetési programjai

a biztonság és védelem erősítése

az érintettek támogatásának kiépítése

politikai örökség fejlesztése

Forrás: Ritchie, Crouch, 2003

A mindennapi működés szintjén az eddig felsorolt stratégiákat speciális programokká kell
alakítani, melyekhez további részletes tervezés szükséges.
5.5.3 Keresletfejlesztési (marketing) stratégia
A keresletfejlesztés elsődleges elemei:
 a stratégiai célpiacok kiválasztása (információgyűjtés a potenciális célpiacokról,
kiválasztás, a kereslet nagyságának és az elvárásoknak a meghatározása),
 a desztináció pozícionálása a stratégia piacokon,
 a marketing kiadások biztosítása.
Másodlagos elemei: reklámozási és promóciós politika, árpolitika, packaging és a
disztribúciós politika.
Három kritikus elemet fontos kiemelni:
 A marketingre fordított kiadások sajnos mindig alulmaradnak az ideális szinthez
képest.
 Az árért minőséget, értéket kell kínálni. Az árnak reálisnak kell lennie, az alternatív
ajánlatokat is figyelembe kell venni.
 Mindez részben magas színvonalú információt igényel a vendégek szükségleteiről, a
versenyképes árazásról, részben pedig igényli szolgáltatók képességét az utazási
élmények hatékony kielégítésére.
5.5.4 Szervezetfejlesztési stratégia
A szervezeti képességek kérdései általában kevés figyelmet kapnak. Pedig a turizmuspolitika
kidolgozása és megvalósítása szempontjából alapvetően fontos a szervezeti rendszer
kialakítása. Egy hatékony irányító és koordináló szervezet nélkül a desztinációk nem képesek
hatékonyan működni ahhoz, hogy akár versenyképesek vagy fenntarthatók legyenek. A
legjobb erre a feladatra egy turisztikai desztináció menedzsment szervezet (TDMSZ)
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létrehozása. Elnevezése, természete függ a típusától és működési szintjétől és ezzel szoros
összefüggésben attól a ténytől, hogy milyen forrásból gazdálkodik:
 Országos szinten (állami forrás) lehet ez egy nemzeti turisztikai szervezet, mint pl. a
Brittish Tourism Authority, az Australian Tourism Commision, vagy a Magyar
Turizmus ZRt.
 Regionális szinten (alapvetően állami forrás, valamint regionális és vállalkozói forrás)
pl. State Tourism Office, Provincial Department of Tourism, vagy Balatoni Regionális
Turisztikai Iroda.
 Térségi szinten (alapvetően helyi források önkormányzatoktól, vállalkozóktól és jelen
van az állami támogatás pályázati úton) pl. Írottkő Naturpar, Nyugat-Balatoni Nonprofit Kft.
 Települési, önkormányzati szinten (alapvetően önkormányzati és vállalkozói források,
esetenként állami támogatás, főként pályázati formában) pl. Conventon and Visitor
Bureau-k, települési, kistérségi turisztikai egyesületek.
1. A legfőbb szervezetfejlesztési összetevők
A desztináció menedzsment szervezeti felépítésének kialakításakor figyelembe kell venni az
elvégzendő feladatok összetettségét és gondoskodni kell a megvalósításukhoz szükséges
pénzügyi alapokról. Mint operatív szervezet a következő feladatokat kell, hogy ellássa:
 a desztináció marketing és promóciós erőfeszítéseinek koordinálása,
 a desztináció turizmusának tervezésében és fejlesztésében a vezető szerep betöltése,
 hatékony képviselje a turizmus gazdasági és társadalmi fontosságát,
 könnyen elérhető kölcsönös kapcsolódási teret (interfészt) biztosítson a turizmus és
más szektorok között,
 koordinálja a turisztikai szolgáltatásokat (pl. információs/szolgáltatás központok),
 a desztináció turisztikai szektorának szükséges információkat és kutatási
tevékenységeket koordinálja,
 biztosítsa az oktatási és képzési igények találkozását a turizmus szükségleteivel,
 koordinálja a kapcsolati rendszer és a szövetségek épülését, melyek a desztináció
versenyképességét erősítik,
 ahol lehetséges ott segít felkutatni a turizmus szektor tagjai számára a pénzügyi
támogatásokat.
2. A desztináció menedzsment szervezetek lehetséges szerepkörei, felelősségei
A TDMSZ lehet akár közszférában működő hivatal, akár magán szektor által fenntartott
szervezet, a következő jellemzőkkel mindenképen rendelkeznie kell:
 a desztináció marketing és promóciós erőfeszítéseinek koordinálása,
 világosan meg kell határozni a szervezet felelősségét a turisztikai rendszer irányítására
és koordinálására vonatkozóan,
 a turizmus valamennyi fő szereplőjének támogatását el kell érnie,
 alkalmasnak kell lennie azon szervezetek (közszférából, vagy magánszférából)
befolyásolására, melyek közvetlenül meghatározzák a turisztikai tapasztalatok,
élmények minőségét és természetét,
 rendelkeznie kell azokkal az eszközökkel, melyekkel ösztönözni képes a kínálat
fejlesztését,
 megfelelő mértékben függetlennek és rugalmasnak kell lennie, hogy a gyorsan változó
környezeti feltételekre innovatív stratégiákat legyen képes létrehozni.
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A leghatékonyabb szervezeti forma egy olyan független szervezet lehet, mint pl. nemzeti
szinten a turisztikai minisztérium vagy a desztináció szintjén egy turisztikai látogató
központot működtető szervezet.
3. A TDMSZ-ek szervezeti struktúrája
A szervezeti politikának útmutatást kell tartalmaznia a megfelelő belső struktúrára
vonatkozóan. Számtalan lehetőség kínálkozik erre. Vannak szervezetek, melyek egyéni
tagságon alapulnak, mások támogató szervezetek szövetségeként működnek (kereskedelmi
kamarák, hotel szövetségek, vendéglátói szövetségek, és egyéb világvárosi csoportosulás).
Megint mások belső struktúrája egy önkormányzati osztályhoz hasonlítható. Vannak
országok, ahol újszerű megoldásokat alkalmaznak, melyek a közszféra és a magánszféra
modelljei között helyezkednek el. Például számos országban, régióban alkalmaznak
magánszektorbeli modellt az irányításra és koordinálásra olyan területeken, mint a települési
szolgáltatások. Máshol a turizmus rendszerében megjelenő privatizációs nyomás
eredményezi, hogy néhány desztinációban hibrid szervezeti formák születtek. Ilyen például
Kanadában a Canadian Tourism Commission, melyet a magánszektor hozott létre mégis
erősen függ a közszféra pénzügyi alapjaitól.
4. TDMSZ-ek pénzügyi politikája
A szervezeti struktúra lényegesen befolyásolja a TDMSZ-k pénzügyi politikáját. A tagsági
alapon létrejött szervezetek a tagdíjaktól függnek főként, a szövetségi alapon létrejött
struktúrák a szövetségi támogatásoktól, az önkormányzati alapítású szervezetek elsősorban a
helyi adózástól.
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5.6. Esettanulmányok
Ebben a fejezetben bemutatásra kerül két olyan gyakorlati példa, melyek sikeres
megoldásokat adnak turizmuspolitikák alkotására.
5.6.1

Első példa: Vízióalkotás – egy turizmusfejlesztési politikát megalapozó vízió
megfogalmazásának folyamata

Calgary Kanada legnagyobb városa Alberta tartományban. Hatalmas fennsíkok és
alacsonyabb dombok fekszenek területén, a téli sportok és az ökoturizmus desztinációjaként
egyaránt ismert. Az egy millió fő körüli lakosságával Calgary a harmadik legnagyobb városa
Kanadának. Gazdasága leginkább az olaj- és gáziparon nyugszik, de jelentősen hozzájárul
növekedéséhez a high-tech ipar, a turizmus és az agrárgazdaság. 1988-ban a város elsőként
adott otthont Kanadában a Téli Olimpiai Játékoknak. A város az olimpia utáni évtizedben is
tovább tudott fejlődni, ami valószínűleg abból következett, hogy versenytársaihoz képest
sikeresebb volt a helyi lakosok törekvéseinek és szemléletmódjának megváltoztatásában
(Whitson, 2004), melynek eredményeként a 20. század kanadai perifériájából az elmúl 20
esztendőben valódi világvárossá fejlődött. Ehhez a sikerhez járult hozzá az a nagyszabású
munka is, mely a város és környékének, mint turisztikai desztinációnak a fejlesztését tűzte ki
fő céljául. Ennek a nagyszabású munkának egy kicsi, de annál fontosabb szeletét, a vízió
megalkotását mutatja be ez a példa.
1. Kezdetek
A 90-es évek elején összeállt 18 fős, elkötelezett, helyi lakosokból és turisztikai
szakemberekből álló munkacsoport feladata az volt, hogy 12 hónap alatt megfogalmazzák a
város hosszú távú (15-20 év) turisztikai fejlődését megalapozó stratégiai vízióját. A vízióval
szembeni legfontosabb elvárás az volt, hogy a desztináció fejlődését pozitívan úgy
befolyásolja, hogy a helyi értékeken alapulva erősítse a várost. A fő cél annak meghatározása,
hogy miként válhat Calgary „a vendégszeretet, a szakértelem és az oktatás szempontjából az
egyik legjelentősebb világvárossá”. Vagyis meg kellett fogalmazni, hogy a város hogyan
építhetné fel azt a nemzetközi hírnevet, melynek következtében az egyik legfontosabb
nemzetközi utazási desztinációvá válhatna. Ezt több adottságra is alapozták. Részben az 1988as Téli Olimpia hírnevére és az akkor létrehozott sport intézmények, sportolási lehetőségek
örökségére, részben a festői szépségű természeti környezetre, részben pedig a gáz- és
olajiparban elért világszínvonalú technikai szakértelemre, valamint arra a körülményre, mely
Calgary lakosságát a legmagasabb szinten képzett kanadai közösséggé tette.
Az általános elvárásokból kiindulva a munkacsoport legelőszőr kidolgozott egy részletesebb
ún. küldetési nyilatkozatot, melyben Calgary a 21. századra olyan turisztikai desztinációként
jelenik meg, mely a világ egyik legvendégszeretőbb, legjobb szakértelmet nyújtó és
legjelentősebb oktatási városaként ábrázolja. Ez alapjául szolgált a 12 hónap alatt elvégzendő
konkrét feladatok meghatározásának. Hét konkrét feladat került megfogalmazásra:
1. A vízió megfelelő részletezettségű kidolgozása, mely leírja Calgary-t a 21. században,
mint turisztikai desztináció. Ez a vízió fogja meghatározni a desztináció jellegét,
valamint azon látogatók jellemzőit és típusát, akiket a vízió realizálásának érdekében a
városba szeretnének vonzani.
2. Azon fő adottságok azonosítása és rangsorolása, melyet az elkövetkező 20 évben
fejleszteni szükséges ahhoz, hogy az előbb vázolt víziónak megfelelően a város
megalapozza működését.
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3. Azon fejlesztések és/vagy fő rendezvények meghatározása, rangsorolása, melyek a
vízió realizálásához szükségesek.
4. A támogató és oktatási infrastruktúra kritikus területeinek azonosítása, melyek
fejlesztése, erősítése a vízió realizálásához nélkülözhetetlenek.
5. Calgary imázsának konkrét részletezése, amelyet nemzeti és nemzetközi szinten is
megjelenítenek, amely versenyképes módon pozícionálja a várost azokon a piacokon,
melyeket szolgálni kíván.
6. A finanszírozási igény megbecslése a kezdeményezések megvalósításához, a
lehetséges források azonosítása, és megvalósíthatósági tanulmányok készíttetése.
7. Azoknak a szervezeteknek és személyeknek az azonosítása, akik felelősséget tudnak
vállalni és/vagy vezető szerepet, a munkacsoport által rangsorolt, különböző
adottságok, események, az infrastruktúra és a programok fejlesztésében,
megvalósításában.
Az első és a legkritikusabb összetevő a vízió (látomás) kidolgozása volt. A vízió részletes
megfogalmazásához először azonban tisztázni kellett azokat az alapelveket, melyekre magát a
víziót alapozni lehetett. Hosszú vitatkozások eredményeként kerültek megfogalmazásra az
alábbi alapelvek:
 A fejlesztéseknek olyan módon kell megvalósulniuk, hogy a város és a régió lakosai
annak „nettó haszonélvezői” legyenek, vagyis a pozitív hatásoknak egyértelműen felül
kell múlnia a negatív következményeket.
 A víziónak azokra a kezdeményezésekre kell fókuszálnia, melyek a város természetes
erősségeit, az itt élők életstílusát és az örökséget tükrözik vissza.
 A víziónak arra a magas minőségű természetes, látható és épített környezetre kell
építkeznie és azt is kell megtestesítenie, melyet Calgary és a régió nyújtani tud.
 A víziónak azokra a témákra, élményekre, kezdeményezésekre kell koncentrálnia,
amely segít a pozícionálásban, a fejlesztésben annak érdekében, hogy jelentős
nemzetközi turisztikai desztináció és tudás-, valamint képzési központ legyen.
 A „vendégváró, szakértő és oktató” koncepció kiválóan illeszkedik Calgary
jellemzőihez. Ezeknek a területek a stratégiai kombinációját az olaj- és gáziparra, az
agrobusiness-re és a turisztikai szektorra alapozva lehet megközelíteni, mivel Calgary
az első a világon, aki ezeken a területeken egyszerre a kiválóságra törekszik.
2. A vízió elemei, összetevői
Miután a munkacsoport tagjai egyetértettek az alapelvekben és az elvégzendő feladatokban a
következő lépés Calgary részletes víziójának megfogalmazása volt: „Milyennek szeretnék
látni a várost 15-20 éven belül?” Ennek meghatározása számos összejövetelt, egyeztetést
igényelt, melynek eredményeként megfogalmazták a 9 részből álló konkrét víziót, mely
sokkal összetettebb képet mutatott Calgary jövőjéről a turizmus szemszögéből. E szerint
Calgary:
1. Az a város, amely biztonságos, tiszta, vonzó és eredményes, ahol a legfőbb prioritás a
város élhetőségének fenntartása és erősítése.
2. Az a város, amely értékeli, megvédi a természeti környezet és a vizek minőségét,
szépségét.
3. Az a város, amely visszatükrözi a nyugati örökség és az őslakos kultúra büszkeségre
okot adó elemeit, dinamizmusát.
4. Az a város, amely értékeli, támogatja a tudást, a képzést, oktatást, különösen azokat a
területeket, melyek a jóléttel és a fejlődéssel függnek össze.
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5. Az a város, amely tevékenyen közreműködik a tudásátvitelben a tudást felhasználók és
az azt létrehozók között.
6. Az a város, amely őszinte vendégszeretettel várja a látogatókat a világ bármely
részéről egy olyan környezetben, amely támogatja a megértést, és az új személyes és
szakmai kapcsolatok, barátságok létrehozását.
7. Az a város, amely saját kulturális sokszínűségét és művészeti eredményeit sokra
értékeli.
8. Az a város, amely minden évszakban kellemes és érdekes, ezért a látogatók számára
egész évben vonzó.
9. Az a város, amely világszínvonalú vonzerőkkel, nagyhorderejű rendezvényekkel és
eseményekkel hívja fel magára a figyelmet.
A vízió fenti összefoglalása két kategóriára bontható. Az egyik kategória azokat az állításokat
tartalmazza, melyek általános értékeket tükröznek a város fejlesztésének mikéntjére
vonatkozóan, majdhogynem a turizmusra történő utalás nélkül. Ebbe tartozik az első kettő
pont. A munkacsoport tagjai azonban egyetértettek abban, hogy olyan elemek, mint az
általános jólét és a környezetvédelem turisztikai vonzerő is. Mi több egyetértettek abban is,
hogy ha Calgary nem tudja saját lakosainak fenntartani azt a vonzerőt, amit nagyvárosként,
világvárosként jelent, akkor mások számára sem lesz képes ezt vonzerőként kínálni. A
munkacsoport ezt a városban élők szempontjából ítélte fontosnak. A másik kategória sokkal
világosabban jellemzi a városi jelleg kulcs dimenzióit, amelyre a turizmust Calgary-ban
építeni kellene a 21. századra való felkészülésre (Ritchie, 1993).
3. A vízió realizálása
A következő lépés, mely a munkacsoport előtt állt, azon fő adottságok, rendezvények és
programok meghatározása, rangsorolása volt, melyeket úgy ítéltek meg, hogy az elkövetkező
20 esztendőben fejleszteni szükséges a vízió megvalósítása érdekében. A munkacsoport ennek
jegyében nagyszámú ötletet generált, melyekből azután kiválasztotta a legerősebb prioritású
elemeket. Az így meghatározott elemeket stratégiai tényezőknek tekintették, melyekhez
egyenként hozzárendelték a megvalósítást segítő konkrét tényezőket (5.2. ábra).
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KÖZPONTI STRATÉGIÁK
2.
Természetes
környezet

3.
Nyugati örökség és
őslakos kultúra

1.
Életminőség

9.
Fő események és
attrakciók

A világ egyik
legvendégszeretőbb,
legjobb szakértelmet
nyújtó és legjelentősebb
oktatási városa

4.
Oktatás és képzés

5.
Tudás-transzfer és
felhasználás

8.
Egész évben
látogatható város
7.
Kulturális
sokszínűség és
művészet

6. Vendég-szerető
környezet, kulturális
sokszínűség
elfogadása

11. ábra: Calgary turisztikai víziójának stratégiai elemei
Forrás: Ritchie, Crouch, 2003

Külön elkészítették az adottságokra, a rendezvényekre és a fejlesztési programokra a fenti
beosztást, így azok szemléletesek és könnyen összevethetőek lettek. A fejezet terjedelmére
vonatkozó korlátozások miatt itt csak egy ábra szerepel a stratégiai tényezők bemutatására,
alatta azonban felsorolásszerűen látható a megvalósítást szolgáló konkrétumok felsorolása.
1. A vízió realizálásához szükséges világszínvonalú adottságok, képességek meghatározása
azért volt fontos, mert ezek segítségével a város nagyszabású rendezvényeket és fejlesztési
programokat kívánt megvalósítani, hogy a vízió célkitűzésének megfelelően a világot
vendégül láthassa. Ilyenek voltak a nagyobb városi parkok, a Környezet- és
Természetvédelmi Kutató Központ, az állatkert, a várost övező rétek, fennsíkok, dombok,
vagy a Calgary Stampede, ami a világ legnagyobb szabadtéri kiállító, szórakozó és rodeó
központja. Ide sorolták az őslakos kultúra és örökségek központjait, a Glenbow
örökségparkot, a konferencia és kereskedelmi központot, a színházakat, múzeumokat,
galériákat, a téli sportokat kiszolgáló infrastruktúrát, az úthálózatot és az autópályákat.
2. A vízió realizálásához szükséges rendezvények számbavételénél a fő cél az volt, hogy
Calgary magas színvonalú rendezvények és attrakciók házigazdájaként hívja fel magára a
világ figyelmét. Ezt szolgálta a 2005-ös Környezetvédelmi EXPO, a Stampede szórakozó és
kiállító központ, a 2005-ös oktatási EXPO, kiemelkedő nemzetközi üzleti konferenciák,
technológiai és kereskedelmi kiállítások, nemzetközi fesztiválok, téli nemzetközi
sportesemények, a téli karnevál, a kanadai filmek bemutatói.
3. A vízió realizálásához szükséges fejlesztési programok világszínvonalú szabadidős, oktatási
és üzleti lehetőségek fejlesztését támogatták, melyek a helyi lakosok és a látogatók számára
egyaránt sokoldalú lehetőséget nyújtottak. Ilyenek voltak a különböző infrastrukturális,
környezetvédelmi, egészségügyi, oktatásfejlesztési programokon nyugvó projektek, és az
információszolgáltatás modernizálása.

76

Calgary példája is jól mutatja, hogy fejlesztési elképzeléseket stratégiai szinten kell kidolgozni,
melyben a turisztikai politikák megalkotása, azon belül az egyes desztinációk víziójának alapos
kidolgozása nagyon fontos feladat. Az ilyen részletes és alapos munkák után már sor kerülhet a
részletes megvalósítási tervek konkrét kidolgozására, a felelősök megnevezésére, a különböző
tevékenységek időzítésére, a forrásigények és azok fajtáinak meghatározására. Ez a
szerteágazó, összetett feladat azonban csakis a turizmusfejlesztési politika és a vízió széleskörű
elfogadtatása eseten számíthat hosszú távú támogatottságra.
5.6.2 Második példa: A szváziföldi Nemzeti Turizmuspolitika vázlata
(ez egy munkaanyag, még elfogadás előtt – 2000 augusztusában,
Forrás: http://www.ecs.co.sz/tourism_policy/index.htm)
1. Háttér
Szváziföld Dél-Afrika és Mozambik között helyezkedik el. Lakossága közel egy millió. 1996ban a szváziföldi kormány létrehozta a Turisztikai, Környezetvédelmi és Kommunikációs
Minisztériumot (MTEC), hogy az ország környezetének (természetének) turisztikai
fejlesztésére és menedzselésére nagyobb nemzeti figyelmet irányítson. A döntés mögött annak
felismerése húzódott meg, hogy politikai szinten is elfogadták a turizmus vezető szerepét az
ország gazdasági életében és azt, hogy a turizmus potenciáljának növelése csakis a társadalmi
és környezeti fenntartható fejlesztések által lehetséges a jövőben Szváziföldön.
A legfőbb attrakció az országban az itt élő emberek egyedülállóan különleges kultúrája és az
ország csodálatos természeti értékei, festői tájai. A valósághoz azonban hozzátartozott, hogy
Szváziföldnek nem volt egyetlen egy olyan „globális” jellemzője, amely a nemzetközi
turisztikai piacon azonosíthatta volna. Ez azonban nem jelentette azt, hogy valamelyik
nemzeti turisztikai termék ne jelenhetett volna meg valódi nemzetközi vonzerőként. A siker
érdekében Szváziföldnek egy olyan jól koordinált turisztikai fejlesztési programot kellett
létrehoznia, amely átfogó nemzeti politikán alapult. Mivel az ország SWOT elemzésének
eredményeként (az erősségekből és lehetőségekből következően) a nemzeti
vonzerőfejlesztésre helyezték a fő hangsúlyt az egymástól független, egyedülálló attrakciók
fejlesztésével szemben, a sikeres megvalósítás világos vízió és határozott célok
meghatározását, valamint valamennyi érintett bevonását és azok együttműködését igényelte.
A regionális politikában bekövetkezett változások újrafogalmazták a piaci lehetőségek
fenntarthatóságát, mely változások stratégiai válaszokat igényeltek az egész iparág részéről. A
politika célja, olyan stratégiai keret megalkotása volt, amely biztosítja a turizmus szektor
élénkítését, új piacok és lehetőségek meghatározását. Az integrált tervezési munka, a
konstruktív együttműködés a magán és a közszféra szereplői között, valamint a turizmus
vezető szerepének biztosítása és promóciójának koordinálása voltak a legfontosabb elemek a
végrehajtásban. Az utóbbi érdekében létrehozták a Szváziföldi Turisztikai Hivatalt (STA),
ahol a magán szektor játszotta a vezető szerepet.
2. A turizmuspolitika víziója
A turizmus szektor, mint nemzeti prioritást élvező szektor, fenntartható módon való
fejlesztése, melyet a regionális és nemzetközi tendenciák és fejlesztések figyelembe vételével,
azok felhasználásával valósítanak meg, hogy mindez jelentősen hozzájáruljon a szváziföldi
életminőség állandó javulásához, az ország kulturális és természeti örökségének
promóciójához.
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3. A politika irányadó elvei
A turizmusnak meg van az a potenciálja, amellyel megerősítheti a Nemzeti Fejlesztési
Stratégiát és a hosszú távú fenntartható gazdasági fejlődést Szváziföldön. Ezért szükség van a
legfontosabb alapelvek meghatározására, melyek irányadóként szolgálnak a turizmus
felelősségteljes fejlesztéséhez.
A hat kulcsfontosságú alapelv:
 A turizmus szektor a magán szektor által irányított, a Kormány azonban megteremti a
turizmus felvirágzásához szükséges vonzó fejlesztési környezetet. A Kormány célja
egy versenyképes és innovatív légkör támogatása, valamint a turizmusmenedzsment és
marketing együttműködésének ösztönzése.
 A turisztikai fejlesztések a fenntarthatóság és a környezeti, természeti források
védelmének figyelembevételével valósulnak meg. A Kormány támogatja a természeti
vonzerőket és a biodiverzitást, a természetvédelmi területek kiterjedésének növelését,
melyet törvényhozással és szektor politikákkal kíván megvalósítani (pl. erdészeti és
környezetei politikák).
 A turizmus fejlesztése aktív szváziföldi részvételt igényel, részben a szektor
vállalkozói és ellátói részéről, részben pedig a turisták részéről. A kommunikációalapú turizmus megvalósítására ösztönöznek. A negatív hatások elkerülésére vagy
csökkentésére nagy gondot fordítanak.
 A turizmusfejlesztés célja maximalizálni a stratégiai regionális fejlesztésekből adódó
lehetőségek kihasználását.
 Szváziföld a meglévő erősségeire épít a turizmus fejlesztésekor, hogy tiszta,
egészséges és biztonságos környezetet biztosítson barátságos és hatásos
szolgáltatásokkal.
 A szváziföldi turizmus célja olyan piacképes azonosság (imázs) kifejlesztése, amely a
kiválasztott réspiacokra és termékekre fókuszál, a látogatók vonzása és a
szomszédoktól való megkülönböztetés érdekében.
4. Általános célok
Az átfogó hosszú távú turizmusfejlesztési célok pontos meghatározásakor a fenti alapelvek
figyelembevétele nagyon fontos. Ezek a célok a rövidtávú célok megvalósulásának
ösztönzéséhez szükséges erőforrások elosztását és a célokkal kapcsolatos elkötelezettség
kialakulását támogatják:
1. Az ország jövőbeli fejlesztése érdekében a turizmus nemzeti prioritású (elsőbbségű)
szektorként való elfogadása, valamint az állam és a többi szektor szereplői közötti
együttműködés elérése (magán szektor, közösségek, civil társadalom) annak
érdekében, hogy megkönnyítse a befektetéseket és a turizmus támogatását. Ez
alapvetően és fenntarthatóan növeli a turizmus hozzájárulását a nemzeti gazdasághoz,
különösen a foglalkoztatottság emelésével, a bevételek növelésével, a befektetések és
a valutajövedelem decentralizálásával.
2. Egy hatékony marketingstratégia kidolgozása, ami a regionális kezdeményezésekhez
kapcsolódik egy együttműködési folyamaton keresztül, ami egy pozitív azonosság
(imázs) kialakítását jelenti Szváziföld számára a nemzetközi turisztikai piacokon,
hogy az ország egy különleges, kívánatos úti célként kerüljön meghatározásra.
3. A turisztikai élmények minőségének és vonzerejének erősítése, ami magába foglalja
az egészség, a biztonság, az információ, a tisztaság, a környezetvédelem és a táj
védelmének javítását.
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4. Új lehetőségek azonosítása és támogatása a turisztikai termékek jövőbeli fejlesztése
érdekében, piackutatások és az ország komparatív (összehasonlítható) előnyeinek
elemzésén keresztül.
5. A szváziföldi turisztikai termékek kulturális oldalainak erősítése és Szváziföld aktív
promóciója, hangsúlyozva a kommunikáció-alapú turizmust, mely azt jelenti, hogy az
elérhető előnyök minél szélesebb körben kerüljenek megismertetésre a helyi lakosok
között. Ennek során a turizmusnak a helyi kultúrára és környezetre való negatív
hatásainak elkerülésére és enyhítésére nagy figyelmet fordítanak.
6. Magas minőségű szolgáltatások biztosítása a turizmus valamennyi szintjén, a
minimum standard és a részvételi szabály meghatározása, tréning és az emberi
erőforrás fejlesztés támogatása.
7. A felelősségteljes környezetvédelmi gyakorlatban a turizmus vezető iparággá történő
fejlesztése Szváziföldön, a környezetvédelmi törvényhozáson, valamint a természeti
erőforrások megőrzésének és fenntartható használatának ösztönzésén keresztül.
Támogatni a kölcsönhatásokon alapuló kapcsolatok felismerését a környezetvédelem
és a turizmus között, valamint az ezzel kapcsolatos stratégiák létrejöttét.
8. Aktív részvétel a stratégiai regionális kezdeményezésekben és ez által a lehető legtöbb
előny elérése.
9. A turizmusfejlesztésben a legjobb gyakorlatok (best practices) azonosítása és további
erősítése. Ezek iránymutatóul és standardként alkalmazhatóak a turizmusfejlesztési
programokhoz és a befektetések ösztönzéséhez. Az összegyűjtött, tapasztalatok
elemzések után a jövőbeli politikában felhasználásra kerülhetnek.
5. Turisztikai stratégia
Az általános stratégia célja Szváziföld fejlesztése, ami olyan jellegzetes utazási célterület
(desztináció), amely teljes egészében kihasználja az ország erőforrásait (környezeti,
történelemi, kulturális és humán) és a földrajzi elhelyezkedését, valamint azokat a regionális
(több országot is érintő) kezdeményezéseket, melyek új, vagy továbbfejlesztett, sokszínű
termékeket, szolgáltatásokat, élményeket hoznak létre, felülmúlva az utazók elvárásait. A
stratégiák az előzőekben bemutatott célokhoz kapcsolódóan kerülnek felsorolásra. Azok a
stratégiák, melyek több célhoz is kapcsolódnak nem kerülnek megismétlésre. (A részletes
ismertetésre a fejezet terjedelmi korlátai miatt nem kerülhet sor).
- Az első célhoz kapcsolódó stratégiák:
A Szváziföldi Turisztikai Hivatal (STA) biztosítja a Nemzeti Turisztikai Politika hatékony
megvalósításában a vezető szerepet. Az STA igazgatóságában lesznek magán szektorbeli
tagok, ösztönzi a köz- és magán szféra együttműködését a turizmuspolitika céljainak elérése
érdekében. Az STA célja az önfinanszírozás elérése az alaptevékenységek végzésében a
turisztikai termékek bemutatásának és más egyéb szolgáltatásoknak díjazás ellenében történő
végzésén keresztül.
A Kormány létrehoz egy Minisztériumközi Bizottságot a turizmus szektor fejlesztésének
érdekében, ahol a Turisztikai, Környezetvédelmi és Kommunikáció Minisztérium elnököl,
bevonva a kapcsolódó osztályokat és állami vállalatokat, melynek célja a turizmus nemzeti
prioritásának biztosítása és a kormányzati tevékenységek koordinálása a szektor fenntartható
növekedéséhez szükséges környezet létrehozása érdekében. Ebben az STA, mint titkárság
(végrehajtó) fog tevékenykedni. A Bizottság felelőssége közé tartozik többek között: a
turizmuspolitika tudatosítása a Parlament tagjai, a hivatalok, állami vállalatok, a Kormány
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tagjai között, valamint általánosságban az iskolákon, önkormányzatokon és tömegmédiákon
keresztül.
- A második célhoz kapcsolódó stratégiák:
A marketingstratégia kidolgozása biztosítja azt a keretet, így módszertant és megközelítést,
ami a marketing erőfeszítéseket vezeti és irányítja az STA által. A cél Szváziföld egyedi
imázsának létrehozása, ami olyan országot jelenít meg, ami különleges, vonzó, békés,
biztonságos és vágynak rá, hogy felkeressék és visszajöjjenek részben, mint önálló
desztinációba részben pedig, mint a szomszéd desztinációkkal együtt. Az imázst Szváziföldi
Monarchia történelmére, jelentőségére és aurájára építik: az ország független státuszára és
szilárd állam voltára, valamint a tájképre, a természeti környezet vonzerejére. A
marketingstratégia célja az ország különböző piacokhoz igazodó eltérő módon történő
promóciója, a turisták igényeit kielégítő termékvonalak fejlesztése, a regionális
kezdeményezések kihasználása (Promoting Southern Africa’s tourism potential,
http://retosa.co.za), a nemzetközi turizmus iparágba történő teljes integráció (kapcsolatok
regionális és nemzetközi márkákkal, tour operátorokkal és más turisztikai jellegű
ügynökségekkel).
- A harmadik célhoz kapcsolódó stratégiák:
Ezen cél teljesülése érdekében széleskörű egyetértés szükséges a turizmusfejlesztés
jelentőségének elismerése tekintetében, melyet Szváziföld környezetvédelmileg fenntartható
jövőbeli fejlesztése szempontjából, mint stratégiai lehetőség jelent. Az STA együttműködik a
kormányzati partnerekkel és szereplőkkel, hogy ezt az egyetértést elérjék a turisztikai
élmények javításának fontossága szempontjából. Ezt a közszférában dolgozók képzésével, a
társadalmi tudatosságot növelő kampányokkal és a tömeg média felhasználásával igyekeznek
elérni, hogy a turizmus előnyeire ráirányítsák a figyelmet és a szükséges tevékenységet
azonosítsák az utazási élmények fejlesztése érdekében. Mindez magába foglalja a
következőket:
 A bűnözés csökkentését.
 Az ország szépségének megtartását.
 Az egészségügy javítását.
 A természeti, kulturális és történelmi vonzerők számbavételét.
 Szváziföld hírnevének helyreállítását a nemzeti, regionális és nemzetközi
környezetvédelmi törvénykezések betartása tekintetében.
- A negyedik célhoz kapcsolódó stratégiák:
Szváziföldnek folyamatos célja a turisztikai termékek javítása, valamint új termékek és
szolgáltatások kifejlesztése az egyre igényesebbé váló vendégek számára. Az első lépés ennek
elérésében piackutatások végzése meghatározott időközönként, hogy információt
szerezhessenek a meglévő és potenciális látogatókról, honnan jönnek, a vásárlói
véleményekről a termékekkel kapcsolatban, a potenciális fejlesztési lehetőségekről, a keresleti
igények alakulásáról, a versenytársakról és azok tevékenységeiről, a piacokról,
piacszegmensekről, melyek Szváziföldre invitálhatóak. Ezeket az elemzéseket földrajzilag és
termékvonalanként is elvégzik. Az STA lesz felelős az adatok összegyűjtéséért, az elemzés
elvégzéséért, és az információk eljuttatásáért a szereplők felé. Az STA hozza létre a turisztikai
termékek leltárját és azt folyamatosan igazítja a változásoknak megfelelően, ami magába
foglalja a meglévő attrakciókat, mint pl. kulturális és történelmi látványosságokat. Ezek az
információk a piackutatási eredményekkel együtt felhasználásra kerülnek azon különleges
termékrések meghatározásakor és rangsorolásánál, melyek Szváziföld versenyelőnyeit fogják
jelenteni.
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Nagyon fontos a turisztikai termékek fejlesztéséhez a megfelelő befektetési légkör kialakítása.
Ez elérhető támogató jellegű politikák készítésével, befektetések ösztönzésével, valamint egy
világos fejlesztési stratégia kidolgozásával. Ez utóbbi tartalmazza az egész országra
vonatkozóan:
 a potenciális befektetési területeket;
 az ország fejlesztési filozófiájához illeszkedő befektetők azonosítását;
 ezen befektetők megkeresését; és
 meghatározott ipari tevékenységek tiltását.
- Az ötödik célhoz kapcsolódó stratégiák:
A turizmus szektor sikere és fenntarthatósága a szváziföldi turizmus szektor közreműködésén
alapszik. Mindent megtesznek a helyi emberek bevonása érdekében is. A magánszektornak is
fontos szerepet szánnak ebben. A stratégiákat a kormányzati programokhoz kapcsolják a
hazai befektetések ösztönzése és a kisvállalkozások fejlesztése érdekében.
Az egyedülálló kultúra és a Monarchia légköre fontos szerepet fog játszani a látogatók
vonzásában. A turizmust, mint nemzetépítő eszközt fogják használni, ami megőrzi az ország
történelmét és erősíti a szváziföldi kultúrával és hagyományokkal kapcsolatos büszkeséget és
tudást.
- A hatodik célhoz kapcsolódó stratégiák:
A szolgáltatások minőségének javítása a turisztikai infrastruktúra és minden más kapcsolódó
szolgáltatás minőségének fizikai fejlesztését, valamint a szolgáltatások teljesítésének
minőségjavítását jelenti, annak érdekében, hogy magasabb szintű vásárlói elégedettséget
érjenek el. Ez magába foglalja:
 Minőségmenedzsment technikák bevezetését a turizmus szektorban.
 Képzési szükségletek meghatározása, a munkafajták és az alkalmazottak számának
meghatározása.
 A Hotel és Turizmus Szövetséggel, valamint más érintettekkel együtt kidolgozni a
minősítési rendszerek és standardok bevezetésének, monitoringjának módját.
 A turizmusra hatással levő törvényeknek és engedélyeztetéseknek felülvizsgálata és
továbbfejlesztésekre történő javaslatok megfogalmazása.
- A hetedik célhoz kapcsolódó stratégiák:
Az STA szoros együttműködést hoz létre a Szváziföldi Környezetvédelmi Hivatallal és
aktívan népszerűsíti a felelősségteljes környezetvédelmi gyakorlatokat és támogatja a
turizmus szektorban a környezetvédelmi törvénykezést. A környezeti fenntarthatóság és a
minimális hatású turisztikai fejlesztés fontos elemei lesznek a befektetők ösztönzésében.
- A nyolcadik célhoz kapcsolódó stratégiák:
Szváziföld „másodlagos attrakciók” kombinációját kínálja a turistáknak, ami összességében
egy nagyon speciális kínálatot hoz létre (magába foglalja a kultúrát, a természetet, a
környezetvédelmet, a természetes melegforrásokat, az esztétikus minőségeket, stb.). A
regionális fejlesztéseken keresztül (Lubombo Spatial Development Initiative, Maputo
Development Corridor, Lubombo Trans-frontier Conservation Area), Szváziföld egymáshoz
illeszkedő attrakcióiról lesz ismert. A turizmus és a környezetvédelmi kezdeményezések
fejlesztése, mint a Bio-diversity and Tourism Corridors, valamint a "Royal Route", amelyek a
regionális kapcsolatokat népszerűsítik, jelentősen hozzájárulnak az ország látogatói számának
emeléséhez. Az STA a kormányzati hivatalokkal dolgozik együtt az ország regionális
kezdeményezéseinek továbbfejlesztését illetően.
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- A kilencedik célhoz kapcsolódó stratégiák:
Rendszeres időközönként a turizmuspolitikát felülvizsgálja a felelős minisztérium az STA-val
történő egyeztetés után. Ennek legfontosabb célja a „best practices” gyakorlatok átültetése a
turizmusfejlesztés folyamatába, melyet akár Szváziföldön, akár más országokban tapasztaltak
meg, valamint az összehasonlíthatóság biztosítása más szektorok politikáival.
5.6.2.6 A turisztikai iparág finanszírozása
A turizmusért felelős minisztérium határozza meg az éves költségvetését a Nemzeti
Konszolidációs Alapból. Az STA keresi annak a lehetőségét, hogy a felállítás és a működés
kezdeti időszakának finanszírozására további lehetőségeket találjon. A működés a remények
szerint a nagyrészt önfinanszírozó lesz az ismétlődő marketing és adminisztratív kiadások
tekintetében a turisztikai díjak bevezetésével, melyet a Turisztikai Alapba kell befizetni.
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6. A fenntartható turizmus és a desztináció menedzsment területei
6.1. A fenntartható turizmus fogalma és feladatai, az ökoturizmus
6.1.1. A fenntartható turizmus fogalma
Jelen alfejezetben sorra definiáljuk azokat az alapfogalmakat, melyek szükségesek a teljes
fejezet megértéséhez: Első lépésként ismerkedjünk meg a turizmus két legfontosabb
alapfogalmával, ez maga a turista, illetve a turizmus: A turista, mint fogalom az alábbi négy
kategóriából épül fel (Inskeep, E. 2000):


Külföldi látogató
Mindenki, aki 12 hónapnál nem hosszabb időre elhagyja szokásos környezetét, és
olyan országba utazik, amelyben nincs állandó lakása. Továbbá fő célja a látogatással
nem az, hogy a meglátogatott országban kereső tevékenységet folytasson.
 Hazai látogató
Mindenki, aki 12 hónapnál nem hosszabb időre elhagyja szokásos környezetét, és azon
országon belül utazik valahová, ahol lakik. Továbbá fő célja a látogatással nem az,
hogy a meglátogatott helyen kereső tevékenységet folytasson.
 Megszálló látogató
Minden olyan látogató, aki legalább egy éjszakát eltölt az általa meglátogatott hely
valamelyik kereskedelmi vagy magánszállásán.
 Egynapos látogató
Minden olyan látogató, aki nem tölt el legalább egy éjszakát az általa meglátogatott
hely valamelyik kereskedelmi vagy magánszállásán.
A fenti felosztást - Magyarország tranzit szerepének ismeretében – egy ötödik kategóriával
kell kiegészítenünk, az átutazókkal. Az ebbe a kategóriába tartozó turisták abban különböznek
az egynapos látogatótól, hogy a terület, ahol átutaznak, nem célterület, azaz nem desztináció a
számukra. Bizonyos szempontból viszont szerepük bizonyos turisztikai szolgáltatások
fenntartásában jelentős lehet, illetve egy későbbi időpontban turistákká is válhatnak.
A WTO (Turizmus Világszervezete) a turizmus fogalmát az alábbi módon definiálta az 1989ben elfogadott ún. Hágai Nyilatkozatában: A turizmus magába foglalja a személyek lakó- és
munkahelyén kívüli minden szabad helyváltoztatását, valamint az azokból eredő szükségletek
kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat (Veres, L. 2008/a).
A második lépésben definiáljuk a fenntartható fejlesztés fogalmát. A szakirodalom szerint az
ENSZ Környezeti és Fejlesztési Bizottsága által készített „Közös jövőnk” című 1987-es
jelentés fogalmazta meg első ízben a fenntartható fejlesztés fogalmát az alábbi módon: „Úgy
elégíti ki a jelen igényeit, hogy nem teszi lehetetlenné a jövő generációk számára saját
igényeik kielégítését.” (Inskeep, E. 2000).
Az 1992-ben Rió de Janeiróban tartott ENSZ konferencia – más néven Föld-csúcs – a
környezetről és a fejlesztésről az Agenda 21 elnevezésű dokumentum elfogadásával tovább
finomította a fenntarthatóság fogalmát. Ennek során az utazással és turizmussal kapcsolatban
az alábbi prioritást fogalmazta meg: „… olyan hatásos földhasználati tervezési intézkedések
kifejlesztése és alkalmazása, amelyek maximalizálják az utazás és turizmus környezetvédelmi
és gazdasági potenciális előnyeit, miközben minimalizálják a lehetséges környezetvédelmi
vagy kultúrális károkat.” (Inskeep, E. 2000).
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Harmadik lépésként definiáljuk a fenntartható turizmus fogalmát. Mint fentebb láthattuk, az
1987-es ENSZ definíció általában szólt a fenntarthatóságról, míg az Agenda 21 már egy
sokkal konkrétabb prioritást fogalmazott meg. Ilyen előzmények után a WTO a fenntartható
turizmus fogalmát az alábbi módon definiálta: „A fenntartható turisztikai fejlesztés egyrészt
kielégíti a jelenlegi turisták és a fogadó területek szükségleteit, másrészt védelmezi és növeli a
jövő lehetőségeit. Az elképzelések szerint lehetővé teszi az erőforrások olyan módon történő
menedzselését, hogy miközben az emberiség kielégíti gazdasági, társadalmi és esztétikai
igényeit, ugyanakkor megőrizheti az alapvető ökológiai folyamatokat, a biológiai
változatosságot és az életet fenntartó rendszereket, valamint a különböző népek és csoportok
kulturális integritását is.” (Inskeep, E. 2000).
Mint látható, a fenti WTO definíció a fenntartható turizmus fogalmát több szempontból is
értelmezi, hiszen társadalmi, gazdasági és ökológiai szempontok is bekerültek a definícióba.
Veres Lajos hívja fel arra a figyelmet (Veres, L. 2008/a), hogy a fenntarthatóság elsősorban az
ökológiai szegmensre kell, hogy vonatkozzék, hiszen a legfontosabb tényező maga a
környezet, ugyanis a problémák jelentős része a környezet leromlásával keletkeznek. De az
ökológia fenntarthatóság megvalósítása önmagában csak szükséges feltétele a valódi
fenntartható turizmusnak, ehhez teljesülnie kell a másik két terület – a gazdasági és a
társadalmi – fenntarthatóságának is.
6.1.2. A fenntartható turizmus feladatai
A fenntartható turizmus tervezése és megvalósítása akkor lehet sikeres, ha fejlesztés során az
alábbi feladatokat az adott terület vezetői meg tudják oldani (Inskeep, E. 2000; Veres, L.
2008/a):
1. Tervezett (tudatos) fejlesztés
A tervezés során előre meg kell határozni az elérendő célokat, ennek érdekében tudatosan át
kell gondolni a fejlesztési stratégiát (Veres, L. 2006). A célok kitűzésénél az előző
alfejezetben ismertetett WTO definíciót figyelembe véve arra kell törekedni, hogy a
fenntarthatóság mindhárom területre – ökológia (természet), társadalom, gazdaság –
kiterjedjen. Erre lásd pozitív példaként az 11. táblázatot, mely a balatoni turizmus
fejlesztésének hosszú távú céljait mutatja be. A tervezés során külön ki kell térni a lehetséges
negatív következményekre. Sőt már a tervezés szintjén arra kell törekedni, hogy a negatív
következményeket a lehető legkisebbre csökkentsék.
2. Az adott turisztikai térség általános környezetvédelmi minőségét fenn kell tartani. Sőt, ahol
lehet, fejlesztéssel növelni kell.
A legtöbb turista olyan térségekbe szeret utazni, amelyek látványosak, funkcionálisak és nem
szennyezettek. A „nem szennyezettség” kritériuma magyarul azt jelenti, hogy fenn kell tartani
az adott térség tisztaságát, illetve törekedni kell ezen kritérium folyamatos fejlesztésére. Ez a
környezetvédelem magas szintjét jelenti.
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3. Környezetvédelmi szemléletformálás tájékoztatás és az információk eljuttatásával
A fenntarthatóság sikerének egyik alapkritériuma, hogy mennyire viselkednek
környezettudatosan a turisták. A helyes viselkedés megvalósításához elengedhetetlen a
tájékoztatás. Ez alatt azt értjük, hogy a turistáknak tisztában kell lenniük tetteik
következményeivel, legyen ez akár pozitív, akár negatív. Például tudatosítani kell a
turistákban a védett területen elvárt viselkedési normákat. Ennek egyik eszköze lehet a
viselkedési kódex írásban történő rögzítése. A turistákat partnerként kezelve,
ismeretátadással, meggyőzéssel, tiltás helyett megfelelő érveléssel kell a kívánt magatartásra
és szemléletre ösztönözni. Nagyon sokat számít a helyi lakosság által felmutatott
viselkedésminta is. Ha a desztináció lakosai környezettudatosan viselkednek, akkor az
odalátogató turisták követendő pozitív példát látnak maguk előtt.
4. A turisták magas elégedettségi szintjét úgy kell fenntartani, hogy a turisztikai desztinációk
megtartsák értékesíthetőségüket és népszerűségüket.
Ha a turisták nem elégedettek az adott turisztikai területtel, akkor az nem tudja megtartani
őket. Számos régi üdülőhely pontosan ezen ok miatt esett ki a turistákért folytatott versenyből.
Ilyen esetben revitalizációra van szükség, azaz ismét vonzóvá kell tenni az adott desztinációt
a turisták számára.
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Forrás: Puczkó-Rátz 2002

11. táblázat: A balatoni turizmus fejlesztésének hosszú távú célja

5. A turizmus természeti, történeti, kulturális és egyéb erőforrásait úgy kell megőrizni a
jövőbeli folyamatos felhasználáshoz, hogy közben a jelen társadalomnak is hasznot hozzanak.
Ez a fajta megközelítés a turizmusban különösen azért fontos, mert ez a szektor
nagymértékben függ az adott térség természeti környezetével, történelmi és kulturális
örökségével kapcsolatos vonzerőktől és az ezekből összeálló ún. attrakcióktól.
Mivel a fejezet további részeiben többször elő fog kerülni az attrakció fogalma, ezen a ponton
megadjuk a pontos definíciót: Az attrakció a fogadóterület azon természeti, vagy kulturális
adottsága – (erőforrása), melynek megismerése érdekében a látgatók felkeresik az adott
területet (Veres, L. 2008/a).
A turizmus szóba jöhető főbb vonzerőit a 12. táblázatban foglaltuk össze.
12. táblázat: Vonzerők a turizmusban
Természetes vonzerők
Ember alkotta vonzerők
Víz (tengerpart, tavak, folyók),
Egyházi központok (Róma),
Egyedi vízzel kapcsolatos vonzerők (gyógy- Szenthelyek (Jeruzsálem),
és termálvizek)
műemlékek (),
klíma (napfény levegő, hőmérséklet)
történelmi helyek (Waterloo),
domborzat (hegyek, sivatag, alföld)
építészeti emlékek (Akropolis),
természeti ritkaságok (vízesés, barlangok),
múzeumok (British Museum),
fauna, flóra (növény- és állatvilág)
népművészet,
sportolásra, aktív kikapcsolódásra alkalmas fesztiválok (Salzburg),
környezet
sportesemények (futball világbajnokság,
új vonzerő: érintetlen természet
olimpia),
tematikus parkok (Disney),
szerencsejáték és szórakozás (Las Vegas),
gasztronómia,
tematikus kiállítások,
vásárok,
kongresszusok (konferenciaturizmus)
Forrás: A szerző saját szerkesztése

Ha az 12. táblázatban bemutatott vonzerők – és az ezekből létrejövő attrakciók – csökkenek
vagy elpusztulnak, a turizmus nem tud prosperálni. Itt kell arra felhívni a figyelmet, hogy egy
adott terület kulturális örökségének megmaradásában fontos szempont a kulturális
hagyományok és az ott élő népesség etnikai identitásának megőrzése. A turisztikai
erőforrások megőrzése viszont segíthet abban, hogy az adott terület lakói tisztában legyenek
örökségükkel és segítsék annak megőrzését.
6. A turizmus fejlesztését úgy kell tervezni és menedzselni, hogy ne okozzon súlyos környezeti
vagy társadalmi problémákat az adott térségben.
A környezetvédelmi megközelítés és az ún. teljesítőképességi elemzés fontos technikák a
turizmusból fakadó környezeti és társadalmi-gazdasági problémák megelőzésében. Ez azt
jelenti, hogy lehetőleg környezetbarát technológiákat kell alkalmazni, mert ezek jelentős
mértékben elősegítik a turisztikai fejlesztések esetleges ártalmas hatásainak csökkentését.
Nézzünk egy példát: A nagyobb turizmus nagyobb forgalmat – értsd megnövekedett
közlekedést - jelent, a nagyobb forgalom pedig nagyobb környezetterheléshez vezet.
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A 13. táblázat példákat mutat be arra vonatkozóan, hogy konkrétan milyen
környezetterheléssel jár a turizmus. A megnövekedett közlekedés miatt a fenntartható
turizmus működtetése érdekében szükség van környezetkímélő közlekedési koncepciók
kialakítására és megvalósítására. A közlekedés externális hatásainak feltárása, az externális
költségek számbavétele az Európai Unióban ma már tervezői követelmény, melynek elvi és
módszertani alapjait Veres Lajos részletesen kifejti a közlekedési rendszerek tervezésének
módszertanában (Veres, L. 2004, 77-84. o.).
13. táblázat: Példák a turizmus környezetterhelésére a turizmus-körfolyamat egyes
szakaszaiban

Forrás: Kósi-Baranyi 2006

7. A turizmus haszna sugározzék szét az egész adott térségben
Az adott térség turisztikai fejlesztéseit úgy kell tervezni és menedzselni, hogy az egész adott
térségre nézve hasznot hozzon. Ha a hasznot sikerül ily módon maximalizálni, akkor a
helybéliek mindent meg fognak tenni a turizmus fejlődéséért. Mivel részesednek annak
előnyeiből/hasznából. A haszon keletkezésének folyamatát a 12. ábrán mutatjuk be.
Az alábbiakat tudjuk leolvasni az 12. ábráról:





A haszon egyik forrását az ún. direkt bevételek képezik, ezek az adott térségben
tevékenykedő vállalkozások turisztikai bevételeiben testesülnek meg.
Másrészt, amikor a turisták pénzt költenek, láncreakciót indítanak el, amely újabb
gazdasági bevételeket eredményez. Az üzletek, amelyekben vásárolnak, vagy helyben,
vagy máshol szerzik be készleteiket és szolgáltatásaikat. Így részesednek a beszállítok
a turisztikai jövedelmekből.
A beszállítók ugyancsak vásárolnak készleteket és szolgáltatásokat – az ábrán ezt
jelöltük a „beszállítók beszállítóinak részesedése” címszóval.
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12. ábra: A turizmus gazdasági hatásainak modellje
Forrás: Puczkó L. -Rátz T. 2002

A folyamat eredményeképpen a vásárlás egymást követő körei nyomán a turisták eredetileg
csak közvetlen kiadásai továbbterjednek, megsokszorozódnak a helyi és a regionális
gazdaságban.
6.1.3. Az ökoturizmus
Az ökoturizmus fogalmát különböző módon definiálhatjuk. Nézzünk meg néhány fontos
külföldi definíciót. A Természetvédelmi Világszövetség (The International Union for
Conservation of Nature) az alábbi módon definiálta az ökoturizmust: „A környezetért
felelősséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, azok
természeti, valamint jelen és múltbeli kultúrális értékeinek élvezete és értékelése céljából,
úgy, hogy kíméli azokat a látogatás hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség
társadalmi, gazdasági előnyökhöz való juttatásával.” (www.iucn.org.)
Az 1999-ben alapított, athéni székhelyű, világszerte hatvan taggal rendelkező Ökoklub
(Ecoclub) honlapja szerint: „Másokkal ellentétben, az Ecoclub az ökoturizmusra nem úgy
tekint, mint a turisztikai ipar egy szegmensére, hanem mint egy folyamatra, amely
megváltoztatja az egész turizmust. Részleteiben mi úgy határoztuk meg az ökoturizmust, mint
a turizmusnak az ideális állapotát, amely minimalizálja a saját környezeti hatásait; pénzügyi
alapot hoz létre a környezetvédelemhez, pénzügyi alapot jelent a különböző projekteknek,
ezáltal támogatja az egyenlőséget, csökkenti a szegénységet a helyi közösségekben, növeli a
környezetvédelmi és kulturális tudást, valamint a kultúrák közötti megértést, mindenki
számára elérhető és nyitott.” (www.ecoclub.com)
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A washingtoni székhelyű Nemzetközi Ökoturisztikai Társaság (The International Ecotourism
Society) meghatározása szerint: "…az ökoturizmus olyan felelősségteljes utazásokat foglal
magában, amelyek gyakorlatilag érintetlen természeti területek megismerésére irányulnak,
ugyanakkor aktívan igyekeznek megőrizni a természeti és kulturális értékeket, és
hozzájárulnak a helyi lakosok jólétéhez.” ((www.ecoturism.org.)
Kutatásaink során többféle magyar definíciót találtunk, ezek közül a legjobbnak az alábbit
találtuk: "Az ökoturizmus célja a területet oly módon megismertetni a vendéggel, hogy a
turistaforgalom se mennyiségével, se minőségével ne zavarja meg a helyben élők
mindennapjait és ne tegyen kárt a természeti és kulturális értékekben. Ezért az ökoturisták kis
csoportokban, lehetőleg környezetkímélő közlekedési eszközöket igénybe véve érkeznek
utazásuk célterületére. A látnivalók bemutatásán túl a program az élet helyi sajátosságaira,
aktuális problémáira is ráirányítja a látogatók figyelmét, akik ez által valósághűbb és
árnyaltabb képet kapnak utazásuk célterületéről, mint a tömegturizmuson keresztül. A
program összeállításban megjelennek a természetjárás különböző formái, mint a gyalogos, a
kerékpáros, vagy a vízi túrázás, és rendszerint természetjárással kitöltött félnapokat követi a
kulturális látnivalók megtekintése.
Fontos szempont a kulturális látnivalók teljes keresztmetszete, mert a vendég a falusi-városi
és egyházi-világi emlékekről egyaránt benyomásokat szerezve több szemszögből ismerkedik
meg a térség kultúrájával. A terület hagyományos életformáinak bemutatása mellett a
program tartalmaz olyan társadalmi akciókat is, melyek a jelen feladataira irányítják a
figyelmet. A Nyugat-Európában kialakult gyakorlat szerint az ökoturisták látogatásuk során
nemcsak kapni, hanem adni is szeretnének, ezért hangsúlyosan helyi tulajdonú kisebb
szálláshelyeket és éttermeket vesznek igénybe, helyi termékeket fogyasztanak, költésükkel
tudatosan is hozzájárulva a térség fejlődéséhez. Így az ökoturizmus a magas fajlagos költésű
és kiemelten jövedelmező turisztikai ágazatok közé sorolható.
Mint látható, a definíciók több ponton eltérnek egymástól, mást hangsúlyoz az Ökoklub és
mást hangsúlyoz a magyar egyesület, de az ökoturizmus fogalmával kapcsolatban az alábbi
közös pontokat mégis rögzíthetjük:





Minimalizálja a turisták negatív környezeti, társadalmi és kulturális negatív hatásait,
és erősíti a pozitív hatásokat. Azaz az ökoturizmus legfontosabb ismérve, hogy nem
akarja megváltoztatni sem direkt, sem indirekt módon a meglátogatott területet.
Természetes területekre – úgymint természetvédelmi terület, épített örökség (pl.
kegyhely), vagy a hagyományos életmódot követő falucska – irányul.
Hozzájárul a helyi értékek megőrzéséhez.

Összefoglalva az ökoturizmus definíciójával kapcsolatos mondanivalónkat, felfogásunk
szerint az ökoturizmus a turizmus azon formája, amelynek a legfontosabb szempontja a
környezet és ezen belül a biodiverzitás, az állatvilág és a ökológiai rendszer megvédése.
Ha egy kisebb közösség úgy dönt, hogy azt a helyszínt, ahol lakik, be kívánja kapcsolni az
ökoturizmusba, a tervezés során az alábbi alapelveket kell betartania:



Szigorú intézkedéseket kell alkalmazni az adott térségben a flóra, a fauna, valamint a
régészeti vagy történeti helyszínek és az ökorendszer védelme érdekében.
Teherbírási határokat kell megállapítani, nehogy a turisztikai létesítményeket
túlfejlesszék, vagy a környezetet nagyobb károsodás érje.
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A környezetileg megfelelő helyszíneken csak kisebb turisztikai létesítményeket szabad
létrehozni. Ennek során figyelni kell a helyi építészeti sajátosságokra, a helyi
építőanyagok beépítésére, továbbá az energiatakarékos eszközök alkalmazására.
El kell készíteni és oda kell adni a turistáknak és a szervezőknek az ökoturizmus
viselkedési kódexét, majd ellenőrizni kell annak betartását.
Ki kell képezni az idegenvezetőket/személyzetet a biológiai diverzivitás és megőrzési
technikákkal kapcsolatban, annak érdekében hogy a turistákat megfelelő mennyiségű
és minőségű információval tudják ellátni.

Befejezésképpen az ökoturizmus két fontos jellemzőjére kell felhívnunk a figyelmet. Egyrészt
az ökoturizmus különösen azon térségek számára rejt nagy gazdasági lehetőségeket, melyek
ökológiailag sajátos természeti környezetben fekszenek. Ezek általában sikeresen tudnak
belépni az ún. „niche” típusú turisztikai piacokra.
Másrészt egy adott térség ökoturizmusa kisebb méretű helyi erőforrások bevonásával is
beindítható, azaz az ilyen jellegű fejlesztések nem igényelnek nagyobb tőkebefektetést.
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6.2. Akadályok a fenntartható turizmus létrehozása és működtetése előtt
6.2.1. Tipikus negatív hatások a turizmus fizikai környezetében
Jelen alfejezetben azt vesszük számba, hogy a fenntartható turizmus létrehozása és
működtetése előtt milyen akadályok tornyosulhatnak. Kiinduló pontunk az, hogy a
fenntartható turizmus minden esetben valamilyen hatást fejt ki, ezeket a hatásokat az alábbi
ellentétpárok segítségével csoportosíthatjuk (Veres, L. 2008/a):




Közvetett hatás versus közvetlen hatás.
Visszafordítható hatás versus visszafordíthatatlan hatás.
Kedvező (pozitív) hatás versus kedvezőtlen (negatív) hatás.

Az egyik előző alfejezetben – 6.1.2-es alfejezet – láthattuk, hogy a turizmusnak milyen
kedvező hatásai lehetnek az adott térség gazdasági életére). Jelen alfejezet témája
szempontjából a negatív hatásokat kell megnéznünk.
Véleményünk szerint a fenntartható turizmus negatív hatásaiból keletkeznek az akadályok. Ha
ezeket az akadályokat csoportosítani akarjuk, akkor a már korábban használt hármas felosztás
– ökológia környezet, gazdaság élet, társadalmi mező – mentén tehetjük ezt meg.
Az akadályok számbavétele érdekében az ökológia környezet fogalmát jelentősen kibővítjük,
nem csupán az élettelen természeti erőforrásokat és az élővilágot értjük alatta, hanem ide
számítjuk a tájat (amelyet számos esetben az ember jelentősen átformál), továbbá az épített
környezetet is. Az így értelmezett ökológia környezet gyakorlatilag a turizmus fizikai
környezetét jelenti (Veres, L. 2008/a).
Az ökológiai környezet egyik része – ez a rész az élettelen természeti erőforrásokat és az
élővilágot foglalja magába – esetében az alábbi területeken jöhetnek létre a negatív
hatásokból akadályok (Veres, L. 2008/a):
 A levegő minősége
A turizmusban a legkézenfekvőbb levegőszennyezést okozó tevékenység a közlekedés,
továbbá a vendéglátó- és szálláshelyeken és az attrakciók területén működő
gépek/eszközök kibocsátásai. Meg kell még említenünk a turizmussal járó hő- és
zajszennyezést is.
 Geológia problémák
Ennek leglátványosabb formája a szemetelés. Továbbá idetartozik a savas eső okozta
károsodás és a tisztítatlan szennyvizek talajba kerülése, illetve sípályák esetén a
talajerózió.
 Vízminőség
A vízminőség romlásának tipikus előidézői a bemosódás, az eutrofizálódás (algásodás),
továbbá a napolaj és a vízi közlekedési eszközök által okozott szennyeződések.

Természetes erőforrások kimerülése
Ez a hatás inkább közvetett kapcsolatban áll a turizmussal – pl. a közlekedés, amely
jelentős mértékben hozzájárul a kőolajszármazékok elhasználásához -, szintén idetartozik
a ivóvízbázis kimerülése.
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 Növény és állatvilágban keletkező károk
A természet jobb megismerésére irányuló emberi igény hozta létre azokat a turisztikai
termékeket, amelyek az állatoknak – esetleg növényeknek – a természetes élőhelyükön
történő megfigyelését teszik lehetővé. Mivel az ilyen irányú kereslet jelentős mértékben
megnőtt, maga a növekedés vált problémaforrássá. Ilyen probléma például, hogy a
megfigyelt állatok túlságosan függenek az embertől (táplálékot és védelmet várnak tőlük).
További probléma, hogy a megnövekedett forgalom zajszennyezéssel jár és növeli az
állatbalesetek bekövetkeztének valószínűségét is. Ha a negatív következmények miatt egy
adott állat- vagy növényfaj eltűnik az adott területről a táplálékláncban elfoglalt helye
miatt láncreakciószerű további gondokat is okozhat.
A fenntartható turizmus működtetése következtében az ökológiai környezet másik részében –
ez a rész a tájat és az ember által kiépített fizikai környezetet jelenti, – is felléphetnek negatív
hatások, amelyek aztán szintén akadályként jelentkezhetnek. Ezeket a hatásokat a 14.
táblázatban foglaltuk össze.
A 14. táblázat értelmezéséhez két megjegyzést kell hozzáfűznünk. Egyrészt az ún. közvetlen
hatások szinte rögtön jelentkeznek, míg a közvetett hatások csak később. Másrészt a kép
teljessége érdekében a táblázat a pozitív hatásokat is tartalmazza.
A 14. táblázat számos közvetlen és közvetett negatív hatást mutat be, de a teljesség érdekében
az alábbi negatívumokra külön fel kell hívni a figyelmet:





A turisták szállításához használt járművek jelentősen megnövelhetik a
levegőszennyezést.
A megnövekedett turizmus következtében az adott helyet annyira elárasztják a
turisták, hogy a helyiek már nem férnek az attrakciókhoz, ez pedig könnyen a
turizmussal szembeni ellenérzések kialakulásához vezethet.
A természeti parkok, történelmi helyszínek, etc. fokozott igénybevétele könnyen a
leromlásukat eredményezheti. Ennek következtében az adott térség elveszítheti
vonzerejét.
A turizmus növekedése közlekedési zavarokat és magas zajszintet eredményezhet,
továbbá problémává válhat a megfelelő parkolóhely biztosítása az adott attrakció
környékén.

Összefoglalva turizmus fizikai környezetéről eddig elmondottakat, azt rögzíthetjük, hogy a
turizmus megnövekedése komoly negatív hatásokkal járhat a turizmus fizikai környezetére
nézve, ez pedig komoly akadályává válhat annak, hogy az adott térségben fenntartható
turizmust működtessünk.
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14. táblázat: A turizmus legjellemzőbb hatásai az épített környezetre

6.2.2. Tipikus negatív hatások a gazdaságra és a társadalomra
A fenntartható turizmus működtetése a gazdasági élet területén kifejezetten pozitív hatásokkal
– új munkahelyek létrejötte, a bevételek növekedése, a szolgáltatási szektor súlyának jelentős
megnövekedése, az infrastruktúra fejlesztése, a föld értékének növekedése - jár. Negatív
hatásokról a gazdasági élet területén két esetben beszélhetünk (Inskeep, E. 2000).
Az egyik esetben az adott térségben a turizmusban sokan dolgoznak olyanok, akik a térségen
kívülről jöttek – ezek döntő része szezonális munkás -, illetve ebbe a kategóriába tartozik
még, ha a turizmusban érdekelt cégek tulajdonosai és vezetői a térségen kívülről jönnek.
Ebben az esetben az adott térségben megtermelt jövedelem egy jelentős része kifolyik a
térségen kívülre.
A másik negatív hatás akkor kezd el működni, ha az adott térségben a turizmus által
felhasznált termékek többségét a térségen kívülről szállítják be. Ebben az esetben a turisták
által megejtett vásárlásokból származó bevétel jelentős része az adott térségen kívülre
kerülnek.
A fenntartható turizmus működtetése komoly pozitív és negatív hatással jár a helyi
társadalmakra nézve. A negatív hatásokat az alábbi főbb pontokban ragadhatjuk meg
(Inskeep, E. 2000; Veres, L. 2008/a):






Megváltozik az adott térség népességének összetétele. Ez például abban az esetben
számít negatívumnak, ha a betelepülő üdülőtulajdonosok nem kapcsolódnak be a
közösség életébe, nem vállalnak részt a terhekből.
Fokozott gazdasági egyenlőtlenségek alakulnak ki az adott térségen belül. Lesznek
olyan családok, akik be tudnak kapcsolódni a fenntartható turizmus működtetésébe és
ennek következtében jövedelmük megnövekszik. Míg más családok nem tudnak élni
ezzel a lehetőséggel. Ily módon kinyílik a társadalmi olló.
Áremelkedés történhet az adott térségben, ennek következtében a helyiek számára
megnehezedik az ingatlanhoz, földhöz jutás.
A turisták által behozott minták a korábbi erkölcsi normák gyengüléséhez, az
értékrend átalakulásához vezethetnek.

Egy korábbi alfejezetben - 6.1.2. A fenntartható turizmus feladatai – pontosan a fenti negatív
társadalmi hatások miatt hangsúlyoztuk azt, hogy a fenntartható turizmus tervezése során
tudatosan külön ki kell térni a lehetséges negatív következményekre és az egész folyamatot
úgy kell tervezni és menedzselni, hogy ne okozzon súlyos társadalmi problémákat az adott
térségben.
6.2.3. Konklúziók
Mint jelen fejezet fentebbi alfejezeteiben láthattuk, a fenntartható turizmus előnyökkel és
hátrányokkal egyaránt járhat egy adott térség számára. Fontos hangsúlyoznunk, hogy minden
fejlesztésnek, így a fenntartható turizmus fejlesztésének is van negatív következménye. Az
adott közösségnek kell eldöntenie, hogy:
1. Képes-e maximalizálni az előnyöket?
2. Képes-e minimalizálni a negatív következményeket?
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Alapesetben az adott közösség úgy látja, hogy az előnyök jóval nagyobbak, mint a negatív
következmények, bátran hozzáfoghat a turisztikai fejlesztésekhez. De ezt az egyszerű képletet
tovább kell árnyalnunk. Mivel az adott közösségnek nem csupán a saját érdekeit kell
figyelembe venni, hanem szükséges a turisztikai ágazat és az ezzel szoros kapcsolatban álló
környezetvédelem érdekeit is figyelembe venni. A közös érdekeket a 13. ábrán mutatjuk be.

13. ábra: A közös érdekek diagramja
Forrás: Inskeep, E. 2000

Ha az adott térség turizmusát jól tervezik és jól menedzselik, akkor az számos pozitív
következményekkel járhat. Véleményünk szerint a fenntartható turizmus gondos tervezéssel, a
tervek következetes megvalósításával, továbbá folyamatos és hatékony menedzseléssel a
turizmusból származó előnyök maximalizálhatók, a problémák csökkenthetők.
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6.3. Főbb menedzsment területek a desztinációban
6.3.1. A desztinációs menedzsment fogalma és területei
A turisztikai desztináció menedzsment – rövidítve TDM – feladata a turisztikai szolgáltatások
megtervezése, fejlesztése, marketingje, képzése és adminisztrációja, oly módon, hogy a
turizmus a látogatók számára utazási élményt, a fogadó közösség és a vállalkozások számára
optimális gazdasági, társadalmi és környezeti előnyöket nyújtson. Ehhez a turizmus egész
rendszerét az adott desztinációban fenntartható módon kell kialakítani és működtetni
(Lengyel, M. 2008).
A fenti definíciónak megfelelően a desztináció menedzsment az alábbi területekre terjedhet ki
(Lengyel, M. 2008; Inskeep, E. 2000):
a) Tervezés és fejlesztés
Az adott desztináció fejlesztését alapvetően meghatározó fejlesztési koncepció – és az
ehhez kapcsolódó összes dokumentum, pl. üzleti terv - kidolgozása.
b) Marketing tevékenység folytatása
Ez a tevékenység a desztináció teljes turisztikai kínálata számára próbál meg piacot
teremteni.
c) Stratégiai menedzsment, azaz stratégia kidolgozása és alkalmazása
d) A tudásmenedzsment alkalmazása
e) A humán erőforrás menedzsment alkalmazása
f) A krízismenedzsment alkalmazása
g) A benchmarking alkalmazása
h) A pénzügyek menedzselése
i) A minőségbiztosítási rendszer kidolgozása és bevezetése
A fenti felsoroláshoz négy megjegyzést kell fűznünk. Egyrészt a szakirodalomban még nem
alakult ki teljes konszenzus a desztináció menedzsment tartalmáról, így a fenti felsorolás csak
egy a lehetséges beosztások közül. Másrészt a tervezés és fejlesztés területét olyan fontosnak
tartjuk, hogy jelen tankönyv 8. fejezetét teljes egészében ennek a területnek szenteltük.
Harmadrészt a marketing tevékenység olyan kiterjedt és szétágazó a legtöbb desztinációban,
hogy ennek jellemzőit egy önálló fejezet keretei között – lásd a 7. fejezetet – ismertetjük. Így
jelen fejezetben a c) ponttól az í) pontig terjedő desztináció menedzsment területeket mutatjuk
be részletesen.
6.3.2. Stratégiai menedzsment fogalma és feladata a desztinációban
6.3.2.1. A stratégia fogalma, feladatai és végrehajtása
Először két alapfogalmat, egyrészt a stratégia, másrészt a stratégiai menedzsment fogalmát
kell definiálnunk: A stratégia egy szervezet hosszú távon követett tevékenységi iránya,
viselkedési módja, amely a versenytársakkal szembeni előny létrehozására/megőrzésére
szolgál, meghatározza a szervezet rendelkezésére álló erőforrásainak a környezet
változásaihoz illeszkedő elosztását, továbbá a fogyasztók igényeit kielégítő termék piacra
vitelével segít elérni a szervezet tulajdonosának elvárásait (Marosán, Gy. 2001).
A stratégiai menedzsment definíciója: Az a folyamat, amelynek során a cég célokat tűz ki és
olyan akciókat határoz meg, amelyek segítségével azok adott időtartamon belül elérhetők.
Majd végrehajtja az akciókat, értékeli az eredményeket (Csath, M. 2004).
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Mindkét fenti definíció minden további nélkül alkalmazható a desztinációk esetében is. A
stratégiai tervezés definíciójából az is kiviláglik, hogy a stratégiai menedzsment alapvetően
két részből épül fel úgymint 1. tervezés 2. a stratégia végrehajtása (Veres, L. 2008/b 159-161
o.). Mivel a tervezéssel a 8. fejezetben külön foglalkozunk jelen alfejezetben csak a stratégia
végrehajtásának jellemzőit mutatjuk be. Véleményünk szerint a stratégia megvalósítása során
a desztináció menedzsmentje a vendégek (turisták), a tagok és a partnerszervezetek irányába
az alábbi napi feladatokat végzi el:
15. táblázat: A stratégia megvalósítása során elvégzendő napi feladatok a desztinációban

Forrás: Lengyel, M. 2008. 138. old.

Az 15. táblázatban bemutatott napi rutinfeladatok a stratégiai tervnek megfelelően
összeállnak ún. stratégiai akciókká (Csath, M. 2004). Természetesen a desztináció jellegétől
függően nagyon sokféle stratégiai akció képzelhető el (Gulyás, L. 2008). Ezért a következő
alfejezetben egy olyan stratégiai akciót mutatunk be, amely tipikus a turisztikai
desztinációkban.

99

6.3.2.2. Egy tipikus stratégia feladat: a szezonalitás kezelése
A szezonalitás kezelése tipikusan stratégiai feladat. A szezonalitás abból keletkezik, hogy a
turisták áramlása, megjelenése egy-egy desztinációban sohasem egyenletes. Ennek
megfelelően megkülönböztetünk elő- utó és főszezont. Emellett léteznek további kiemelt
időszakok, úgymint ünnepek, illetve ehhez kapcsolódó ún. hosszú hétvégék.
Értelemszerűen a legtöbb turista az adott desztinációban a főszezonban, illetve a kiemelt
időszakokban tartózkodik. Ez pedig telítettséget okoz. A telítettség kezelésére alapvetően
kétféle stratégiai akciót indíthatunk (Inskeep, E. 2000; Puczkó, L-Rácz, T 2003):
1. Stratégiai akciók: A főszezonban a már meglévő telítettség kezelésére.
2. Stratégia akciók: A telítettség átcsoportosítására az elő-, utó és a főszezon között.
A főszezonra kialakuló telítettség kezelésére az alábbi stratégiai akciókat hajthatjuk végre:
 A teherbírás növelése
Ez jelentheti a közművek – víz, áram, hulladékgyűjtés – kapacitásának növelését. De
jelentheti azt is, hogy takarékossági intézkedésekkel megpróbáljuk csökkenteni a vízés áramfogyasztást. A vízhasználatban további megoldás lehet az újrafelhasználási
technikák bevezetése.


Több attrakciós pont kialakítása
Egy-egy desztináción belül több attrakciós pontot építünk ki annak érdekében, hogy a
desztináción belül ne egy ponton zsúfolódjanak össze a turisták. Például történelmi
városok esetén, ha a helyreállított épületeknél telítettség alakul ki, újabb épületeket –
persze ha léteznek még ilyenek – kell helyreállítani és a látogatók számára megnyitni
(Puczkó, L-Rácz, T 2003). Magyarul a látogatók tömegét szétterítjük a desztinációban.
A szétterítés azért is kívánatos, mert így a turisztikai bevételek is jobban szétoszlanak
az adott desztinációban.



A látogatók számának rögzítése
Meg lehet szabni, hogy egy-egy időegységen belül – például egy nap, vagy egy
hétvége – az adott desztináció hány látogatót fogad. A fogadást előzetes
bejelentkezéshez – például internetes regisztrációhoz - kötjük. Másik gyakorlati
megoldás, hogy a csúcsidőszakban a desztinációba való bejutást automatikusan
szabályozza a odatartó járművek – vonat, repülőgép – ülőhelyeinek, illetve autók
esetén a rendelkezésre álló parkolóhelyek száma.



Árpolitika alkalmazása
A főszezonra jelentős mértékben megemeljük a szállások árait, illetve a belépődíjakat.
Bár ez a stratégia kifejezetten veszélyessé válhat, mert a szükséges mértéknél jóval
nagyobb mértékben csökkentheti az adott desztinációba látogató turisták számát.

A második típusú stratégiai akciók arra irányulnak, hogy a telítettséget átcsoportosítsák az
elő-, utó és a főszezon között. Ennek érdekében az alábbi stratégiai akciókat hajthatjuk végre:
 Új attrakciók – új profilok - kiépítése
Ez alatt azt értjük, hogy olyan attrakciókat kell kiépíteni, amelyek az év különböző
időszakában vonzzák a turistákat. A síparadicsomokban például olyan nyári
tevékenységeket kell kifejleszteni – hegyi túrázás, tereplovaglás, vagy
konferenciák/szemináriumok rendezése -, amelyek nyáron is odavonzhatják a
turistákat.
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Speciális marketing tevékenység
Promóciókat kell alkalmazni az elő- és utószezon forgalmának megnövelése
érdekében. Például meg kell célozni azokat a csoportokat – nyugdíjasok, iskolai
kirándulások -, melyek időbeosztásuk következtében az év bármely szakaszában
utazhatnak. Ezen promóciók sikerét árképzéssel is segíthetjük oly módon, hogy az előés utószezonban jelentős árkedvezményt adunk.

Összefoglalva, a szezonalitást és az ebből fakadó telítettséget különféle stratégiai akciók
segítségével kezelni kell. Ellenkező esetben a desztináció minősége és így vonzereje a turisták
számára jelentős mértékben romlik, ez pedig elvezethet ahhoz, hogy az adott desztináció
forgalma jelentős mértékben csökken.
6.3.3. A humán erőforrás menedzsment fogalma és feladata a desztinációban
Az emberi erőforrás menedzsmentről (angolul: human resource management, rövidítve HRM)
számos definíció született. Egy angolszász szerzőpáros - Torrington és Hall - úgy definiálta a
HRM-t, hogy olyan tevékenységek sorozata, amelyek egyrészt lehetővé teszik a dolgozóknak
és az őket alkalmazó szervezeteknek, hogy megegyezzenek a célokban és az őket összekötő
munkakapcsolat természetében, másrészt biztosítják, hogy ez a megegyezés megvalósuljon
(Gulyás 2006). Ha a fenti definícióban említett tevékenységeket vizsgáljuk – ezeket
nevezhetjük funkcióknak is -, akkor azt mondhatjuk, hogy számos HR-tevékenységből áll
össze a HRM, mint szakma (Málovics É. 1999).
Az, hogy egy adott szervezet a HR-tevékenységek közül melyeket gyakorolja,
jelentős mértékben függ az adott szervezet méretétől. Általános magyarországi
tapasztalat, hogy minél nagyobb egy szervezet, annál több HR-tevékenységet
gyakorol. A tétel megfordítva is igaz, minél kisebb egy szervezet, annál inkább
csökken a HR-tevékenységek száma.
A fenti megállapításhoz még hozzá kell fűznünk azt a további általános
magyarországi tapasztalatot, hogy minél nagyobb az adott szervezet, annál
valószínűbb, hogy a HR-tevékenységek elvégzésére önálló HR-osztályt állít fel.
Ezzel szemben a középvállalkozások esetében már az is jónak mondható, ha van
egy olyan munkatárs, akinek a HR-funkciók ellátása a feladata. Míg kisvállalkozások
esetében a HR-funkciót maga a vezető gyakorolja.
Véleményünk szerint a desztináció sikeres működtetéséhez a HR elméleti
szakirodalma

alapján

az

alábbi

HR-tevékenységeket

(funkciókat)

kellene

mindenféleképpen gyakorolni:


A szervezeti felépítés – az adott szervezet struktúrájának - kialakítása
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Kiválasztás, azaz a jelentkezők közül a legalkalmasabb jelölt kiválasztása



Ösztönzésmenedzsment



Képzés, fejlesztés

Nézzük meg ezeket a HR-funkciókat részletesen. A szervezeti felépítés kialakítása a HR
szakirodalma szerint (Gulyás, L. 2006) azt jelenti, hogy meg kell határozni a feladat
elvégzéséhez szükséges struktúrát és létszámot. Magyarországon a TDM-munkaszervezetek
kialakítása még gyerekcipőben jár, ezért a legtöbb TDM-munkaszervezet csupán egy főből
áll. Itt jegyezzük meg, hogy valódi TDM munkaszervezetekről akkor beszélhetünk, ha a
menedzser mellett legalább egy marketinges, egy termékfejlesztő, és egy pénzügyes/ tervező
munkaerő áll. Ez a TDM piramis minden szintjére igaz.
A

kis

létszámú

munkaszervezetek

esetében

nehezen

beszélhetünk

létszámgazdálkodásról és szervezeti struktúra kialakításáról. A létszámgazdálkodás
esetében legföljebb annyi jöhet szóba, hogy végig lehet gondolni, hogy az egyetlen
egy fizetett munkatárshoz tudunk-e kiegészítő ingyenes munkatársakat - úgymint
önkéntesek és szakmai gyakorlatukat töltő diákok – beszervezni. Különösen fontosak
az önkéntes munkatársak, akik legtöbb esetben lokálpatrióta motivációk miatt
ingyenesen vállalnak feladatokat a desztinációban. Itt kell arra felhívnunk a figyelmet,
hogy ezeknél az ingyenes önkénteseknél pontosan az önkéntességük miatt komoly
vezetési problémák merülhetnek fel. Gondolunk itt arra, hogy ezek az emberek nem
utasíthatók, illetve hibás munkavégzés esetén nem szankcionálhatók.
A fenti létszámhelyzetből – egy TDM-munkaszervezet egy fizetett alkalmazott következően különösen felértékelődik a kiválasztás szerepe. Egy olyan munkavállalót
kell a desztináció munkaszervezetébe felvenni, aki képes a sokrétű feladatokat
sikeresen ellátni. Így a kiválasztás sikere attól függ, hogy jelentkezők közül történő
válogatás esetében szigorúan csak a szakmai szempontok

– képzettség,

rátermettség, tapasztalatok – érvényesüljenek. Sajnálatos általános magyarországi
tapasztalat, hogy a kiválasztás során számos „nem szakmai szempont” – politikai
kötődés, rokoni kapcsolatok -, szokott érvényesülni. Ez viszont veszélyezteti a HRM
azon alapelvét, hogy a „megfelelő ember a megfelelő helyre” kerüljön.
Az ösztönzésmenedzsment feladata a megfelelő bérezési rendszer kialakítása. A szakirodalom
szerint az ösztönzésmenedzsment fő céljai: olyan ösztönzési politikának, stratégiának,
gyakorlatnak és rendszernek a kifejlesztése és alkalmazása, amely elősegíti a szervezet
céljainak elérését a megfelelő emberek megtalálása, megszerzése, megtartása és motiválása
által. E fő célok mellett az alábbi további célokat rögzíthetjük: ösztönözze a dolgozókat a
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munkaidő ledolgozása, a szaktudásuk és képességük fejlesztése, az előléptetésre való
törekedésre (Gulyás, L. 2006).
Véleményünk szerint a TDM-munkaszervezet alkalmazottjai esetén a fenti célokat úgy lehet
elérni, hogy ún. „egyéni teljesítménytől függő fizetést” - performance-related pay, PRP –
vezetünk be számára. A PRP-rendszer lényege, hogy az adott dolgozó bére két részből épül
fel: 1. Havi fix fizetés, más néven alapbér 2. Mozgó bér. Ebben a rendszerben a dolgozó
általában kap egy ún. alapbért, melyet aztán kiegészít a teljesítményszinthez kapcsolódó
további bér. Ennek a további bérnek számos elnevezése forog a HRM szakmában,
összefoglaló néven általában mozgó bérnek nevezzük, de emellett használatos a prémium, a
jutalom és bónusz elnevezés is. A mozgó bér nagyságát a teljesítmény minősége határozza
meg, vagy százalékos arányban, vagy esetleg a fizetési skálán való felfelé mozgással.
Konkrétan a TDM-munkaszervezetben a PRP-rendszer úgy vezethető be, hogy a TDM
alkalmazott mozgó bérét hozzákötjük a TDM-szervezet valamelyik mérhető aspektusához. Ez
lehet a TDM-szervezet által megtermelt árbevétel, vagy a TDM-szervezet által lebonyolított
projekt sikeressége. Bár itt kell arra felhívni a figyelmet, hogy ezen a területen objektív
mércéket csak nagyon nehezen lehet meghatározni.
A teljesítmény mérése a szervezet hatékonysága szempontjából is rendkívül fontos,
de különösen nagy jelentősége van a formális, objektív inputokon nyugvó
teljesítményértékelésnek akkor, ha a javadalmazás a teljesítménytől függ. A spontán,
informális és nem meghatározott szempontok szerinti teljesítményértékelés nem
képes betölteni funkcióját, sőt, számos káros hatása is van. (Keczer, G. 2005.)
Mint a kiválasztás – mint HR-funkció – ismertetésénél láthattuk a TDMmunkaszervezet fizetett alkalmazottjánál a megfelelő szakképzettség megléte az
adott állás elfoglalásának alapfeltétele. De azt is tudjuk, hogy ez a munkakör
rendkívül sokrétű és számos eltérő képzettség, tapasztalat, kompetencia szükséges
a sikeres ellátásához. Előfordulhat olyan szituáció, hogy a munkavégzés során derül
ki, hogy az adott munkavállaló nem rendelkezik az összes olyan kompetenciával,
amely szükséges lenne az eredményes munkavégzéshez. Ilyenkor merül fel a
képzés, a továbbképzés igénye. Ebben az esetben a képzést az alábbi három
lépcsőben kell végrehajtani.


A képzési igények felmérése
Meg kell határozni, hogy a TDM-munkaszervezet fizetett alkalmazottjának pontosan
milyen jellegű ismeretekre, képzettségre, kompetenciákra van szüksége.



A képzési módszer meghatározása
Át kell tekinteni a képzési piac kínálatát – a „házon belüli képzésektől” egészen a
„házon kívüli képzésekig”, majd ki kell választani ebből a megfelelőt. Magyarul el
kell dönteni, hogy a szóba jöhető képzési formák közül melyiket válasszuk.
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A kiválasztott képzés végrehajtása
Azaz az adott munkatárssal elvégeztetjük a kiválasztott képzést.

Itt kell arra felhívni a figyelmet, hogy a képzés nem lehet öncélú. Általános magyar
tapasztalat, hogy a különféle minisztériumok, EU-s intézmények számos képzést – ezek közül
nagyon sok ingyenes - szerveznek. Nagyon csábító, hogy egy-egy ilyen képzésre – különösen,
ha ingyenes – beiskolázzuk a TDM-munkaszervezet munkatásait, de ilyenkor mindig azt kell
mérlegelni, hogy az adott képzés hasznos lehet-e a munkaszervezet és a desztináció
szempontjából.
A képzéseknek ki kell terjedniük a TDM-szervezet nem fizetett munkatársaira is.
Azaz kívánatos az önkéntesek számára is különféle képzéseket – tanfolyam,
szakmai

tanulmányút,

etc.

–

szervezni,

hogy ezen

munkatársak

szakmai

teljesítőképessége is növekedjék.
Összefoglalva

a

desztináción

belüli

HR-tevékenységekről

elmondottakat:

A

nagyvállatokra kidolgozott tipikus HR-tevékenységek a TDM-munkaszervezetre
annak sajátosságai miatt – egy TDM-munkaszervezet egy-két fizetett alkalmazott –
egészen eltérő formában alkalmazhatóak.
6.3.4. A válságmenedzsment fogalma és feladata a desztinációban
A válságmenedzsment egyik legfontosabb kulcsfogalma a vis major, amelyet úgy
definiálhatunk, hogy előre nem látott kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály, ami
meggátol valamely kötelezettség elvégzésében A vis major a felelős a válsághelyzetek
kialakulásáért. A turizmus fejlődésében meghatározó, ahogyan az ágazat az esetleg
bekövetkező válsághelyzetekre reagál. Ezek az ún. válsághelyzetek az alábbiak lehetnek:





Terrortámadás (lásd azokat a támadásokat, melyek az Egyiptomba utazó turistákat
több-kevesebb rendszerességgel érik).
Fegyveres konfliktusok felerősödése (polgárháború, etnikai összetűzések, etc.)
Járványok hirtelen megjelenése (kolera, hepatitisz, etc.)
Természeti katasztrófák (árvíz, szökőár, földrengés, etc.)

Minden negatív esemény – értsd válsághelyzet - hatására az adott térségre vonatkozóan
jelentősen visszaesik az utazási kedv (Veres, L. 2008/a). Kivételt az utazási kedv csökkenése
alól az ún. katasztrófaturizmus képez, de szerencsére a turizmus ezen válfaja csekély részét
adja a világ turizmusának.
Az adott desztináció menedzselése közben figyelembe kell venni, hogy a turizmust visszavető
események váratlanul, gyakran mindenféle előzmény nélkül következnek be. Így azokra
felkészülni nem lehet, viszont a bekövetkező negatív hatások mérséklésére azonnali hatékony
fellépésre van szükség (Veres, L. 2008/a). Ezért képezi a desztináció menedzsment fontos
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területét a válságmenedzsment. A válságmenedzsment feladata a válsághelyzetekre történő
gyors és hatékony reagálás. Véleményünk szerint a válságmenedzsment az alábbi lépésekből
épül fel:





Válságkezelési terv elkészítése
A válságkezelési terv ismertetése az érintettekkel
A válságkezelési terv aktualizálása
Ha bekövetkezik a válsághelyzet: a válságkezelési terv végrehajtása

Első lépés: A válságkezelési terv elkészítése: Egy-egy desztinációnak rendelkeznie kell ún.
katasztrófa-tervvel, vagy más néven válságkezelési tervvel. Ez gyakorlatilag egy akcióterv
arra vonatkozóan, hogy mit kell tennie abban az esetben, ha valamilyen válság – például árvíz
-, bekövetkezik. Magyarul a válságkezelési terv egy olyan vezérfonal, amely figyelembe veszi
az adott szervezet adottságait és így hatékonyan kezeli a válságkezelés folyamatát. A tervnek
két fontos kritériumnak kell megfelelnie, úgymint: 1. Legyen rugalmas 2. Legyen a lehető
legrészletesebb (Horváth, Gy. 2003).
A rugalmasság követelménye abból a körülményből fakad, hogy nincs két egyforma válság,
azaz nem létezhet olyan részletes recept, amely minden válság kezelésére egyformán
alkalmas. Az igazi rugalmas terv algoritmusként működik, azaz tartalmazza a válságkezelés
valamennyi megteendő lépését –nevezhetjük ezt ellenőrzési listának is -, de ezen belül
megadja a cselekvési szabadságot a válságkezelő menedzsernek.
Miközben arra törekszünk, hogy a válságkezelési terv rugalmas legyen, arra is törekedni kell,
hogy ugyanekkor a lehető legrészletesebben történjen meg a kidolgozása. Ez azt jelenti, hogy
a válság jellegétől független tényezőket – felelősségi körök meghatározása, értesítési
algoritmus, elérhetőségi listák, kapcsolati listák, infrastrukturális eszköztár, stb. – aprólékosan
kell kidolgozni.
Minden válságkezelési tervnek tükröznie kell az adott desztináció sajátosságait – másfajta
természeti katasztrófa várható egy tengerparton (szökőár) és másfajta egy téli
síparadicsomban (lavina) –, ennek következtében a válságkezelési terv kidolgozása során
messzemenően figyelembe kell venni az adott desztináció természeti és egyéb adottságait.
Második lépés: Ha az adott desztináció elkészítette a saját válságkezelési tervét, azt ismertetni
kell azokkal a munkatársakkal – mind a fizetett alkalmazottakkal, mind a szóba jöhető
önkéntesekkel -, akikre számítunk egy-egy válság megoldása során. Az ismertetésbe érdemes
mindazokat bevonni, akiknek egy esetleges válság kezelése során operatív feladatai lesznek.
Ezeknek az embereknek egyrészt ismerniük kell a válságkezelés teljes folyamatát – csak így
tudnak érdemben segíteni -, másrészt ők azok, akik tudják, hogy az egyes részfeladatokat
hogyan lehet a leghatékonyabban elvégezni (Horváth, Gy. 2003).
A harmadik lépés: A válságkezelési terv folyamatos aktualizálása. Egy-egy szervezet, egyegy desztináció, illetve az őket körülvevő természeti és társadalmi környezet folyamatosan
változik, így a válságkezelési terv az idő múlásával elavulhat. Ezért időközönként aktualizálni
kell.
Külön kell szólnunk a média kezeléséről. Az alfejezet elején felsorolt válsághelyzetek
jellemző sémája a média tevékenységét is beleszámítva a következő (Inskeep 2000):
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Kialakul a válsághelyzet, amit a média kíméletlenül – sok esetben erősen eltúlozva –
közvetít a nagyközönség felé.
Az adott térségben éppen ott tartózkodó turisták a lehető leggyorsabban elhagyják a
desztinációt. Ezzel párhuzamosan az utazásszervezők lemondják a korábbi
foglalásokat, sőt az utazási irodák leállítják a további értékesítést.
A fentiek következtében az adott desztináció komoly anyagi veszteségeket szenved,
hiszen egyrészt a turisták elhagyják a térséget, másrészt a válsághelyzet miatt
kevesebb turista érkezik.

Annak érdekében, hogy a fenti negatív hatást csökkentsék, az adott desztinációnak össze kell
állítania egy anyagot a média számára és arra kell törekednie, hogy a média ezt az anyagot
átvegye és terjessze. A médiával való bánásmód esetében az alábbi elveket kell szem előtt
tartani:
 A desztináció reagáljon gyorsan!
Napjainkban az információ percek alatt a világ egyik pontjáról képes eljutni a másik
pontra. Az internet, a skype és a műholdas mobiltelefonok teremtik meg ennek a
technikai kivitelezhetőségét. Ha az adott válságról a desztináció menedzsmentje nem
ad gyors információt, a média akkor is terjeszteni fogja a híreket. Csak éppen nem
azokat, amiket a desztináció vezetői szeretnének. Magyarul a válsághelyzet
bekövetkezte után „Ne bujkáljunk a média elől.


A desztináció által összeállított információ legyen őszinte és tényszerű!
Ha valami történt a desztináció területén, a desztináció menedzsmentje adjon teljes
körű tájékoztatást és minél több háttérinformációt. Ezen anyag összeállításában az
alábbi kérdések segíthetnek:
 Mi történt?
 Hol történt
 Mikor történt
 Kiváltó ok (ha már rögtön tudható)
 Áldozatok és/vagy károsultak száma
 A jelenlegi helyezet
 A válság menedzselésének várható további lépései



Legyen legalább egy olyan ember, aki jártas a médiával való kommunikációban!
A média megértőbben viselkedik, ha van olyan ember – nagyobb desztinációk esetén
ezt a pozíciót sajtóreferensnek is nevezhetik -, aki folyamatosan és szakszerűen
tájékoztatja.

A fentebbi három pont betartását szem előtt tartó magatartás segíthet kialakítani egyfajta
pozitív együttműködést a médiával. Ez az együttműködés pedig jelentősen csökkentheti
azokat a PR- és marketingkárokat, amelyeket a válság okozott a desztináció hírnevében.
Továbbá azt is elősegítheti, hogy a válsághelyzet megszűnte után, egy erőteljes promóciós
kampány után a turisták ismét megjelenjenek az adott desztinációban.
Összefoglalva a válságok menedzseléséről elmondottakat: A válság tulajdonképpen egy
esemény, amely negatív előjelel befolyásolja az adott szervezet – ez lehet egy termelő cég, de
lehet egy desztináció is – működését. A válságot – különösen a természeti katasztrófa
jellegűeket – nem lehet megelőzni, de amikor bekövetkeznek jól bevált technikákkal lehet
csökkenteni negatív hatásukat.
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6.3.5. A benchmarking fogalma és feladata a desztinációban
A benchmarking egy olyan módszer, amelynek segítségével megismerhetjük a legkiválóbb és
legsikeresebb vállalatok eredményeinek okait, és az általuk alkalmazott sikerre vezető azon
gyakorlatokat, amelyeket teljesítményünk javítására mi is – értsd a mi vállalatunk –
hasznosítani tudunk (Csath, M. 2004).
Magyarul, a benchmarking lényege: a mi vállalatunknál alkalmazott jelenlegi megoldásoknál
lényegesen jobb megoldások folyamatos keresése és alkalmazása annak érdekében, hogy
javuljon vállalatunk versenyképessége. A benchmarking során megfigyeljük a versenytársaink
által alkalmazott technikákat/megoldásokat és azokat eltanuljuk tőlük. Magyarul, a
benchmarking egy olyan folyamat, amelynek során összehasonlítjuk a saját vállalatunkat a
legjobb versenytársainkkal.
Csáth Magdolna arra hívja fel a figyelmet, hogy a benchmarking nem puszta másolás (Csath,
M. 2004). Az kétségtelen tény, hogy a jó módszerek átvételével könnyen javítani tudjuk saját
cégünk teljesítményét. De a mechanikus másolás mellett törekednünk kell az újdonságra és a
kreativitásra, mert ezek is fontos részét képezik a benchmarkingnak.
A fentiek definíciónak és megfontolásoknak megfelelően a sikeres benchmarking folyamata
az alábbiak szerint írható le:




Megfigyeljük, hogy versenytársaink milyen módszereket és technikákat alkalmaznak
működésük során.
Ezeket a megfigyelt módszereket összehasonlítjuk az általunk használt módszerekkel.
A saját körülményeinket figyelembe véve alkalmazzuk a megfigyelt „jó
gyakorlatokat”. Ezen alkalmazás során még arra is nyílhat lehetőség, hogy azokat
továbbfejlesszük.

Ha a fenti lépéseket be tudjuk tartani, akkor sikeresen tudjuk alkalmazni a benchmarking
módszerét. Mivel a benchmarking egy tanulási folyamat, minden további változtatás nélkül
tudjuk alkalmazni a desztinációk menedzselése során. Joggal merül fel a kérdés: Miért
érdemes alkalmazni a benchmarkingot a desztinációban?
A desztinációk fejlődésének van egy turisztikai ciklusa. Ezen ciklus állomásait a 14. ábrán
szemléltetjük.
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14. ábra: A fejlődés turisztikai ciklusa
Forrás: Inskeep, E. 2000. 143. old.

Mint a 14. ábráról leolvasható, az idő előre haladtával az adott desztináció egy meghatározott
fejlődésen megy keresztül, amelynek főbb állomásai: 1. érdekeltség. 2. feltárás. 3.
konszolidáció 4. stagnálás 5. hanyatlás vagy megújulás.
A fenti folyamat lényege, hogy a turizmus változó tendenciái nyomán a turisztikai piac
átalakulhat és így az egyes turisztikai termékek, sőt maga az egész desztináció elavulttá
válhat. Másik nagy veszélyforrás, ha az adott desztináció telítetté válik. Mindkét esetben
stagnálás következik be. Ezekben az esetekben meg kell újítani az adott desztináció kínálatát
és vonzerejét. A szakirodalom szerint hosszú távon azok a desztinációk lesznek sikeresek,
amelyek rendszeresen megújulnak. Ezen megújuláshoz nyújt komoly segítséget a
benchmarking. Ez konkrétan az alábbi folyamat levezénylését jelenti egy-egy desztináció
esetében:





Meg kell keresni a legjobb, legsikeresebb külföldi és hazai desztinációkat.
Meg kell figyelni ezen sikeres desztinációk ún. „legjobb gyakorlatát” (best practice)
A saját körülményeinket figyelembe véve el kell dönteni, hogy a megfigyelt „legjobb
gyakorlatokból” melyeket lehetne alkalmazni a desztinációnkban.
A döntés után végrehajtjuk a honosítást, és eközben megpróbáljuk az adott
technikát/módszert továbbfejleszteni.

Itt jegyezzük meg, hogy a magyarországi múzeumok a 2000-es évektől kezdődően úttörő
módon a magyar turisztikai szférán belül elsőként kezdtek hozzá a benchmarking
alkalmazásához (Gulyás, L. 2005). Külföldi „legjobb gyakorlatokat” követve nagy sikerű és
jelentős árbevételt hozó időszaki kiállítások sorát szervezték az utóbbi 8-10 évben.
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6.3.6. A tudásmenedzsment fogalma és szerepe a desztinációban
Peter Drucker – az egyik leghíresebb vezetési szakértő – egyik könyvében azt írta, hogy: „Ma
az egyedüli legértékesebb erőforrás a tudás.” (Drucker, P. 1995). Drucker ezen kijelentését
úgy kell értelmeznünk, hogy napjainkban a hagyományos erőforrások – tőke, eszközök, föld –
jelentősége csökken és helyüket a tudás veszi át. Ami azt is jelenti, hogy a gazdaság
növekedése alapvetően a tudásba – az oktatásba és a kutatásfejlesztésbe – történő
beruházásoktól függ. Ezek a tendenciák megszültek egy új menedzsment területet, az ún.
tudásmenedzsmentet.
Ennek a legegyszerűbb definíciója az alábbi: A tudás előállítása, megszerzése, tárolása,
állandó frissítése és elterjesztése a cégen belül (Csath, M. 2004). Ha a tudásmenedzsmentet az
adott vállalat képességeként fogjuk fel, akkor az alábbi három ponton szoros kapcsolatban
hozható a stratégiával:




Arra törekszünk, hogy megismerjük és folyamatosan bővítjük azt a tudást, amellyel az
adott szervezetnél dolgozó emberek rendelkeznek. Különösen fontos a „tacit tudás” –
azaz rejtett – feltárása.
Arra törekszünk, hogy folyamatosan új termékekkel és szolgáltatásokkal jelenjünk
meg a piacon.
Arra törekszünk, hogy új piacokat hódítsunk meg.

Ha a fenti három törekvést az adott cég sikeresen teljesíti jelentős versenyelőnyre tehet szert.
Joggal merül fel a kérdés: Be lehet-e vonni a tudásmenedzsmentet a desztinációk
menedzselésébe?
Véleményünk szerint a válasz igen. Induljunk ki abból a megállapításból, hogy a tudás
vállalatokat és nemzeteket egyaránt gazdaggá tehet. Ha a desztinációt – pontosabban annak
munkaszervezetét – cégként fogjuk fel, akkor a fentebb felsorolt három törekvést –
természetesen megfelelő vállalati kultúra megléte esetén - minden további nélkül alkalmazni
lehet a turisztikai desztinációban is.
Nézzünk egy példát: Amikor elkészítjük egy adott desztináció tudástérképét, akkor szerencsés
esetben olyan tacit tudás kerül a felszínre - régi mesterségekhez értő mesterek, feledésbe
merülő de létező kulturális hagyományok és értékek -, melyek segítségével az adott
desztinációban a régi attrakciók mellett/helyett új attrakciók építhetők ki. Ezen új attrakciók
révén az adott desztináció vonzereje megújítható, azaz jelentősen megnövelhető az adott
desztinációba látogató és ott pénzt költő turisták száma. Azaz ha a tudásba történő befektetés
és a gazdasági növekedés között szoros összefüggés áll fenn a desztinációk esetében is.
Összefoglalva a tudásmenedzsment alkalmazása révén a desztináció versenyelőnyt tud
kiépíteni, hosszú távon azok a desztinációk válnak sikeressé, melyek a tudásmenedzsmentet is
beépítik a desztinációs menedzsmentjükbe.
6.3.7. A pénzügyek menedzselése a desztinációban
Amikor felállítják a desztináció munkaszervezetét – például egy non-profit kft formájában –,
azonnal felmerül a finanszírozás kérdése. Egy-egy munkaszervezet beindításakor ez
konkréten azt jelenti, hogy legalább annyi bevételt kell megteremteni, amennyi fedezi a
munkaszervezet működési költségeit (rezsi-, bérleti díj és munkabérek), továbbá a szakmai
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munka (marketing, internet, tervezés, kutatás, etc.) költségeit. A legtöbb esetben, ha a
munkaszervezet pályázni kíván, komoly önrészt kell felmutatnia, ennek előteremtése szintén
felveti a finanszírozás kérdését (Lengyel, M. 2008).
A kívánatos állapot az lenne, hogy a munkaszervezetek (a továbbiakban TDMSZ) fentebb
felsorolt költségeit elsősorban a TDMSZ mögött lévő egyesület tagdíjaiból fedezik. Magyarul
az adott egyesület tagjainak legalább annyi tagdíjat kell befizetniük, hogy a TDMSZ
költségeit fedezzék (Lengyel, M. 2008). De Magyarországon erre jelenleg nincs esély. Sőt a
fejlettebb szervezeti struktúrával rendelkező országokban is a tagdíjak legfeljebb a működés
költségeit fedezik, a szakmai munka forrásának biztosítása a tagdíjaktól majdhogynem
független.
A magyar jog szerint az egyesületek esetében kötelező a tagdíjfizetés, azaz minden
egyesületnek tagdíjat kell szednie. Az adott TDMSZ mögött álló egyesület esetében a tagdíj
mértéke a fontos tényező. El kell dönteni, hogy az egyesület tagjai – ezek lehetnek az adott
település önkormányzata, a szobakiadók, az étteremtulajdonosok, a helyi kereskedők és így
tovább – érdekeltségüknek és gazdasági súlyuknak megfelelően mennyi tagdíjat fizessenek.
Erről az adott egyesület közgyűlésének kell döntenie.
Ahogy a munkaszervezet elkezd dolgozni, újabb finanszírozási forrásokat is be lehet vonni,
amelyek az alábbiak lehetnek:
 Központi (értsd állami támogatás)
 Pályázaton elnyert összegek
 Üzleti tevékenységből – például marketing tevékenység, helyi termékek értékesítése,
tanácsadás – származó bevételek.
Itt kell arra felhívni a figyelmet, hogy a desztinációs finanszírozás a tankönyvek szerint
elvileg alulról felfelé történik (Lengyel, M. 2008). Ami azt jelenti, hogy a helyiek tagdíjai és
hozzájárulása biztosítja a mikrorégiós munkaszervezet működési költségeit, illetve a mikro
régióknak kellene biztosítani a regionális szervezet működési költségeit. Ez azonban csak egy
elméletileg kívánatos célállapot.
A mai magyar valóság az, hogy az önkormányzatok, illetve a desztinációkban működő és a
turizmusban érdekelt kis- és középvállalkozások nem képesek olyan mértékű tagdíjat fizetni,
hogy az eltartsa a munkaszervezeteket. Ezért mindenféleképpen szükséges külső források
bevonása. Itt a már fentebb említett források mellett szóba jöhetnek az Európai Unión
keresztül hozzáférhető források. Egy másik kibontakozó finanszírozási tendencia a
költségcsökkentésre való törekvés. A mikrorégiós munkaszervezetek felismerték, hogy az ő
szintjükön lehetetlen hatékony marketing tevékenységet folytatni. Ezért jelentős költséget
lehet megtakarítani, ha több mikrorégiós munkaszervezet összefogásával próbálnak meg
közös marketing stratégiát folytatni. Ez egyértelműen költségcsökkentéssel jár. A megcélzott
piactól, annak távolságától, sőt piaci szegmenstől is függ, mekkora területet érdemes közös
marketingstratégiába bevonni. Érdemes azon elgondolkodni, hogy a marketing mellett melyek
azok a további területek, ahol több mikro térség összefogásával költségcsökkentés hajtható
végre.
Összefoglalva: Napjainkban a munkaszervezetek finanszírozása elsősorban tagdíjakból
történik, emellett nagyon fontos szerepet töltenek be a pályázatok. A finanszírozás javítása
érdekében szükséges az üzleti tevékenységből származó saját bevételek arányának jelentős
megnövelése.
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6.3.8. A TQM fogalma és a minőségbiztosítás feladata a desztinációban
A TQM (Total Quality Management) egy olyan vezetési módszer, amelynek középpontjában
egyrészről az állandó változás, másrészről a minőség áll. Ez a minőség jelenti a termék, a
technológia és a szolgáltatás minősége mellett a vezetés, a munkatársak, a vállalati kultúra,
vagyis az adott cég egészének minőségét (Csath, M. 2004). Magát a minőséget az alábbi
módokon lehet definiálni:
 Deming definíciója: A minőség a vevők jelenlegi és jövőbeli igényeinek a kielégítése
 Crosby definíciója: A minőség az elvárásoknak való megfelelés
 Kueh definíciója: Egy termék minősége attól függ, hogyan és mennyire felel meg a
vásárlók igényeinek
 Juran definíciója: A minőség a célnak való megfelelés és a használatra való
alkalmasság.
A fenti definíciók közös tulajdonsága, hogy kiviláglik belőlük a vevőorientáltság, a vevők
igényeinek kielégítésére való törekvés. A TQM egy olyan vezetési filozófia, amely egyik
legfontosabb sarokpontja a minőség, amely a vevő megelégedettségének a forrása. A TQM a
vezetést a minőségorientált szemléletnek rendeli alá és az adott vállalat minden tagját
bekapcsolja a folyamatba.
A fenti bevezető gondolatok után érthető, hogy miért tölt be fontos szerepet a desztináció
menedzsmenten belül a minőségbiztosítás. Kiindulási pontként kijelenthetjük, hogy a
szolgáltatások megbízható minősége az adott desztináció sikerének alapfeltétele, azaz a jó
minőség biztosítása elsőrendű menedzsment feladat a desztináció menedzsmentben is.
Nézzük meg, hogy milyen lépéseket kell megtennie egy-egy desztinációnak a
minőségbiztosítás érdekében.
16. táblázat: A TDM-szervezetek minőségbiztosítást segítő tevékenysége

Forrás: Lengyel M. 2008. 130. old.
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A 16. táblázat összefoglalóan mutatja azokat a célokat és a megvalósításukhoz vezető utat,
illetve tevékenységeket, amelyeket a minőségbiztosítás tehet egy-egy desztináció sikere
érdekében. Mint a táblázatból látható, egy-egy TDM-szervezet számos tevékenységet
folytathat annak érdekében, hogy minőségi turisztikai szolgáltatást nyújtson.
A táblázatban nem szerepel, de itt kell arra felhívnunk a figyelmet, hogy a desztináció
számára a legkézenfekvőbb megoldás a már kidolgozott és legalább országosan elfogadott
minőségbiztosítási normák és sztenderdek alkalmazása (Lengyel, M. 2008). Ilyen lehet
például a vállalkozói, illetve magánszállásadói önminősítések – lásd osztályba sorolás – külső
szakmai kontrolljának támogatása. A külső szakmai kontroll révén a besorolások hitelesebbek
lesznek és erősítik az ilyen minősítéseket megszerző desztinációk piacképességét. A folyamat
logikája – a turista szempontjából - egyszerű: Az adott desztináció hiteles és ellenőrzött
minősítése a turista számára jelzi a szolgáltatás színvonalát és nagyobb biztonságot is jelent.
Ha egy desztináció külső szakemberek által rendszeresen ellenőrzött minőséget tud
felmutatni, versenyelőnyre tud szert tenni a többi desztinációval szemben. Magyarul a
minőségbiztosítás a piaci siker egyik záloga.
A desztinációk többféle területen versenyezhetnek egymással. Az egyik ilyen lehetséges
terület az ún. árverseny, melynek lényege, hogy az adott desztináció úgy próbál meg nagy
tömegű turistát odavonzani, hogy folyamatosan csökkenti árait. Ez nevezi a szakirodalom
(Marosán 2001) költségcsökkentő stratégiának. Ez a költségcsökkentő stratégia azonban nagy
kockázattal jár. Ezt a kockázatot oly módon tudjuk megfogalmazni, hogy: 1. Meddig lehet
költségcsökkentéssel versenyelőnyt fenntartani? 2. Hol vannak a költségcsökkentés korlátai?
Ugyanis ha a versenytársak szintén a költségcsökkentő stratégiát választják, akkor ez a
stratégia egy lefelé irányuló spirálba ránthatja bele a vállalatot. A TDM-szakirodalom szerint
a folyamatos árcsökkentésbe bocsátkozás helyett a szolgáltatás minőségének állandó javítása
sokkal alkalmasabb eszköz a kereslet megnyerésére. A szakértők szerint a minőség súlya
egyre jobban felértékelődik a turizmuson belül. Ha egy desztináció a minőségre és a
minőségbiztosításra helyezi a hangsúlyt, hosszú távú versenyelőnyt tud kiépíteni a maga
számára.
Befejezésképpen jeleznünk kell azt, hogy a minőségbiztosítás szorosan összefügg a
monitoring tevékenységgel, amely nemcsak a folyamatos ellenőrzést foglalja magába, hanem
a visszacsatolást is. A monitoring sikeres elvégzéséhez fontos, hogy a tervek és a programok
konkrét mutatókat – ún. indikátorokat – írjanak elő, amelyek az ellenőrzést is célirányossá és
megfoghatóvá teszik (Lengyel 2008).
Összefoglalva a minőségbiztosítás és a desztinációk kapcsolatáról elmondottakat: Az a
desztináció nyer majd hosszabb távon, amelyik a minőségben is a legtöbbet nyújtja.
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7. Desztinációs marketing
A marketing a piacteremtés eszköze, amely a fogyasztók szükségleteiből kiindulva létrehozza
az egyes termékeket, szolgáltatásokat, gondoskodik azok eljuttatásáról a fogyasztókhoz, a
vásárláshoz szükséges információkkal együtt, végül értékeli a folyamat egészét. A marketing
eredményeképp mind a fogyasztó, mind a szolgáltató meg kell, hogy találja a számítását és
közben a környezet sem szenvedhet károsodást.
A szolgáltatók, vállalkozások és egy desztináció esetében is ugyanez a marketingtevékenység
lényege, de más a tárgya. A desztinációs marketing tulajdonképpen azon tevékenységek
összessége, amelyeket egy desztináció az általa megcélzott „keresleti szegmens” irányában
annak befolyásolásának céljából kifejt.
7.1. A desztinációs marketing komplexitása
A desztinációs marketing fontossága és sajátosságai a turizmus piacának jellegzetességeiből
adódnak, amelyet egyrészt a kereslet, másrészt a turisztikai termék, harmadrészt az elosztásiértékesítési csatornák jellemzői határoznak meg. A legfontosabb jellemzők a következők:
 A választás magas szabadságfoka: a turizmus döntően a szabadidőhöz kötődik, a
szabadidőben pedig az ember sokkal kötetlenebbül választhat a különböző
tevékenységek és lehetőségek közül, mint egyébként. A marketing alapvető szerepet
játszik abban, hogy a választás az adott desztinációra essen.
 Az utazási döntés nagyfokú kockázattal jár: a turista ismeretlent vesz meg, ami sokba
kerül, szabadidejét áldozza rá és csak egy emlék marad belőle. A marketingnek az
ismeretlent érzékelhetővé és vonzóvá kell tennie, és arra is figyelnie kell, hogy az
emlék szép, a turista élménye tökéletes legyen.
 A turista maga is részt vesz a termék előállításában, mivel az rendszerint a
fogyasztással együtt történik. A turisták igényeit és szokásait meg kell ismerni,
különböző felméréseket kell készíteni ahhoz, hogy lehessen a szolgáltatásokat ezen
ismeretek birtokában kialakítani.
 A turisztikai kereslet rendkívül szezonális, amelyet csak a marketingeszközök
rugalmas és változatos felhasználásával lehet befolyásolni.
 A kereslet emellett érzékeny (például a biztonságra, az árakra), változó, szubjektív és
sok külső ellenőrizhetetlen tényezőtől függ. A marketing feladata, hogy kutatással és
megfelelő reagálással mérsékelje a bizonytalansági tényezőket.
 A turisztikai termék rendkívül összetett, előállításában sok a résztvevő. Egyetlen
összetevő hiánya vagy hibája a turista egész vakációját teheti tönkre. A desztinációban
a sok szereplő összefogása és a turisták igényeivel számoló komplex turisztikai
termékek kialakítása, valamint azokról a turisták tájékoztatása a desztinációs
marketing feladata.
 A turisztikai termék döntően szolgáltatásokból áll, megfoghatatlan és helyhez kötött.
A megfoghatatlan szolgáltatásokat összefüggő és érzékelhető egésszé kell tenni a
potenciális turista számára, különben nem jön létre az utazási döntés, a vásárlás, majd
az utazási élmény. Ezt a feladatot a marketing látja el (termékfejlesztés,
kommunikáció).
 A turisztikai termék nehezen ellenőrizhető, nem tárolható, viszonylag merev,
változtatása időt és sokszor komoly befektetést igényel. A nem értékesített kapacitás
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örökre elvész, a hiányzó kapacitás elégedetlenséget szül. A turisztikai termék
előállításának kockázatát csak biztos piacismeretekre alapozott tervezés és szakszerű
megvalósítás segítségével lehet csökkenteni, amihez a marketingkutatás és a
marketingeszközök szakszerű felhasználása nyújt segítséget.
Mindemellett a fogadó és a küldő terület közötti kapcsolat megteremtésében fontos
szerepet játszanak a közvetítők, de el kell érni a forgalom zömét adó nem szervezett
turistákat is. A kommunikáció és az elosztási csatornák kiépítése szintén a marketing
feladata.

Az egytényezős kereslet (turista) és a soktényezős kínálat (a turisztikai termék)
összekapcsolása, komplex kezelése a marketing alapvető feladata. Ennek ellátásához tehát
ismerni kell a turista igényeit és szokásait, a megfoghatatlan turisztikai termék jellemzőit,
amelyeket érzékelhetővé kell tenni a turista számára, hogy igénybevételük előnyeiről meg
lehessen győzni őket. S ha mindez sikerült, akkor a desztinációban való tartózkodás során
hibamentes és színvonalas szolgáltatásokat nyújtva tökéletes utazási élményt kell szerezniük a
turistáknak, hogy elégedetten távozzanak.
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7.2. A desztinációs marketing szerepe a turisztikai desztináció menedzsment
szervezetben
A turisztikai desztináció menedzsment szervezet egyik fő tevékenysége a desztinációs
marketing, amely a desztináció teljes turisztikai kínálata számára hivatott piacot teremteni,
ehhez:
 ismerni kell a piac igényeit és jellemzőit,
 gondoskodni kell a látogatók szükségletei kielégítésének feltételeiről,
 tökéletes utazási élményt kell a számukra biztosítani,
 a desztináció kínálatát a piac igényeihez kell igazítani.
A turisztikai desztináció menedzsment szervezetek – szemben az egyes turisztikai
szolgáltatókkal – nem egy-egy turisztikai részszolgáltatást vagy termékelemet (például
szállás, étkezés, szórakozás) visznek a piacra, hanem egy adott desztináció turisztikai
kínálatának egészét. A TDM szervezet feladat a desztináció teljes komplex termékkínálatának
kialakítása, menedzselése, az értékesítés promóciója, és részben önálló értékesítése. Ezt
alapvetően tervezéssel és szervezéssel tudja elvégezni. A tervezés a piaci helyzet reális
feltárásán alapul és a jövő tudatos alakítását segíti elő. A szervezéssel a tervek megvalósítását
és a jelenlegi helyzet gyors javítását tudják elősegíteni. Ez utóbbi a legidőszerűbb és azonnali
feladat, hiszen turizmusunk fő gyengesége a komplex turisztikai termékek hiánya. Ma
turisztikai vállalkozásaink jobbára egyedül, külön-külön próbálnak boldogulni, a vendégeket
egy-egy részszolgáltatás nyújtásával igyekeznek megszerezni. A szervezett utazások is csak a
legfontosabb- vagy annak vélt- alapszolgáltatásokat (közlekedés egy vonzerőhöz és vissza,
valamint a helyszíni szállás és étkezés) fogják össze az utazási csomagban. A turisták számára
a teljes élmény biztosításáról nincs aki gondoskodjon, a teljes élményről nem kommunikál
velük senki.
Szervezéssel a turisztikai desztináció menedzsment szervezet a következőképpen segíthet a
komplex turisztikai termékek hiányán:
 fel kell mérnie a desztináció turisztikai kínálatát: vonzerők, turisztikai szolgáltatások,
egyéb (orvosi, biztonsági, banki, postai, kereskedelmi stb.) szolgáltatások,
 meg kell ismernie a jelenlegi turisták véleményét a szolgáltatásainkról és
tapasztalataikról,
 a fenti kettő alapján össze kell állítania a turisztikai termékek kívánatos összetételét,
 a turisztikai desztináció menedzsment keretében a termékjavaslatokat meg kell vitatni,
és meg kell szervezni a turisták által jelzett hibák és kifogások javítását, az esetleges
hiányok pótlását, illetve az együttműködés formáit.
A turisztikai termék nem kézzelfogható, emiatt nehéz kommunikálni a vendég felé annak
jellemzőit. A látogató egy adott desztinációval kapcsolatban csak elképzelhet vagy gondolhat
valamit (szemben egy árucikkel, amelyet megfoghat, kipróbálhat vásárlás előtt). Ezért nagyon
fontos az adott desztinációval kapcsolatban kialakult imázs, amely lehet pozitív és negatív is,
attól függően, hogy a látogató mit látott, halott vagy tapasztalt azzal kapcsolatban. Ezt
tulajdonképpen bármilyen információ befolyásolhatja, alakíthatja. A desztinációs marketing
tevékenység középpontjában ezért a desztináció egyedi, helyi adottságokon alapuló pozitív
imázsának, és majdan arculatának a kialakítása áll. A desztináció imázsa olyan, csak az adott
térségre jellemző turisztikai termékek gyűjtő meghatározása, mely alapján a vendég a térséget
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egyértelműen be tudja azonosítani, egy adott fogalomkörhöz tudja kapcsolni, amely majd az
élmény alapját is képezi - mégpedig pozitív módon. A pozitív imázst felépíteni hosszú és
költséges folyamat, ugyanakkor elég egy negatív hír, esemény, vagy csalódás az utazás során
és a látogató hosszú időre megvonja a bizalmat. A kialakítandó imázs mindenek előtt meg kell
feleljen a valóságnak, hiszen a látogató jogosan fogja elvárni mindazt, amit előzetesen
felkínáltunk neki. A desztinációs marketingben fokozottan érvényesül, hogy nem lehet
mindenkinek mindent eladni. A turisztikai termék nem képes (és nem is kell képesnek lennie)
minden ember igényét kielégíteni, ezért nem is kell arra törekedni, hogy egy általános,
mindenki számára elfogadható jó imázst alakítsunk ki, hanem az a cél, hogy a termék az adott
fogyasztói csoport (szegmens) számára a lehető legjobb képet közvetítse. A turista ugyanis azt
a desztinációt fogja választani, amelynek a vonzereje az ő motivációjának leginkább megfelel.
Tehát ennek alapján a desztinációs marketing legfontosabb feladatai:
 Egyedi és megkülönböztethető komplex turisztikai termékek kialakítása, márkaépítés.
 A turisztikai termékek alapján egyedi, pozitív imázs kialakítása.
 Különböző marketingcsatornákon keresztül ennek tudatosítása, piac teremtése a
termékkínálatnak.
A turisztikai desztináció menedzsment szervezetnek marketingtevékenysége során a
következő feladatokat kell ellátnia:
 A látogatói igények és a desztináció kínálatának teljes körű megismerése
 Az igényeknek megfelelő termékfejlesztés és egyúttal márkafejlesztés
 A látogatók szegmentálása és célcsoportok képzése
 A desztináció pozícionálása a célcsoportok körében a marketing-mix segítségével
 Hatékonyságmérés (monitoring)
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7.3. Marketing-mix: 4P-től a 8P-ig
Mint minden gyakorlati tevékenységnek, a marketingnek is megvannak a maga jellegzetes
eszközei. Ezek révén hatást tudnak gyakorolni a környezetre, mindenekelőtt a fogyasztókra. A
marketing eszköztárának elemeit P-kel szokás illetni, mivel a szavak angolul P betűvel
kezdődnek. Az elsőként létrejött termelői marketingben négyelemű eszköztárat használnak
(4P). A szolgáltatásmarketingben – így a turizmusmarketingben is - ez eggyel bővül, tehát 5P
használatos, itt ugyanis ötödik tényezőként a szolgáltatást végző embert is számításba kell
venni.
A turisztikai marketingtervezések során jellemző lehet a 8P szerinti csoportosítás, melyben az
eszköztár elemei a klasszikus 4P mellett:
 Az 5P
 Az elemi szolgáltatások csomaggá szervezése (Packageing)
 Együttműködés (Partnership)
 A mix koordinálása (Programming)
A 8P desztinációs marketingben való alkalmazását és egyes elemeinek kapcsolódását a 15.
ábra szemlélteti.

15. ábra: A marketingmix (8P) alkalmazása a desztinációs marketingben
Forrás: Lengyel M. (2008)

A marketing eszköztár elemeiből állíthatjuk össze a marketing-mixet. Ez egy konkrét
termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó, célszerűen összeválogatott és részletesen kimunkált
eszköz-együttes. A marketing eszköztár tehát a jelenleg ismert és használatos marketing
eszközök összessége. Ebből az eszközkészletből válogatjuk ki céljaink függvényében a
konkrét termékhez, szolgáltatáshoz, desztinációhoz leginkább alkalmas eszköz-együttest,
tehát a marketing-mixet.
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7.4. A desztinációs termékek (Product)
Aligha véletlen, hogy a klasszikus 4P első eleme éppen a „product”, azaz a termék. Nincs
ugyanis semmilyen más olyan eszköz, amellyel hosszabb távon erősebb hatást lehetne
gyakorolni a piacra, a fogyasztóra, mint éppen a létrehozott termék vagy szolgáltatás.
A turizmus elméletében a turisztikai terméket általában úgy szokták definiálni, hogy az
(legalább egy) turisták által fogyasztott szolgáltatás, vagy ilyen szolgáltatások komplex
halmaza.
A teljes turisztikai termék: komplex termék, amely magában foglalja a desztinációt, és a
turisztikai szolgáltatások megfogható (pl. szállodaépület, repülőgép) illetve megfoghatatlan
(pl. kiszolgálás, kultúra) elemeit, valamint az ott zajló tevékenységet.
A teljes turisztikai termék elemei Middleton (1990) szerint:
 a desztináció attrakciói és környezete:
- természeti vonzerők
- épített vonzerők
- kulturális vonzerők
- társadalmi vonzerők (a helybéliek életvitele, vendégszeretete, nyelve)
 a desztináció létesítményei és szolgáltatásai:
- szálláshelyek
- vendéglátóhelyek
- közlekedés a desztinációban
- egyéb pl. sporttevékenységek
- üzletek
- egyéb szolgáltatások
 a desztináció megközelíthetősége:
- infrastruktúra (az odajutáshoz: autópálya, vasút, repülőtér, kikötő)
- felszereltség (a helyi tömegközlekedés mérete, gyorsasága, hatóköre)
- működtetés (járatsűrűség, árak)
- kormányzati szabályozás
 a desztináció imázsa, a turisták elvárásai, sztereotípiái
 a termék ára.
A teljes termék létrehozásában közreműködő szolgáltató nézőpontjából a termék az, amit az ő
vállalkozása prezentál a fogyasztónak. Szemléletének alapja, hogy ki kell elégíteni egy
bizonyos specifikus szükségletet – szállítást, elszállásolást, étkezést stb. - melyhez a
szolgáltatásokat a fogyasztó elvárásai szerint (sőt a verseny miatt annál még magasabb
szinten) kell kialakítania.
A specifikus turisztikai termék az otthonától távol levő utazó egy meghatározott
szükségletének kielégítésére létrehozott szolgáltatáscsomag, amely mind önmagában, mind
pedig egy komplexebb termék részeként is piacképes.
A specifikus turisztikai termék több elemből áll össze. Ezeket Middleton (1990) szinteknek
nevezi, és hármat definiál belőlük: a termékmag, a konkrét termék és a kiterjesztett termék
szintjét. A termékmag az az elemi szolgáltatás, amely a megcélzott fogyasztói igény
kielégítésének lényegét képezi. A konkrét termék az a szolgáltatáscsomag, amelyet a vevő
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általában elvár, és amelyet az ajánlatunkban közzéteszünk, beleértve az árat is. A kiterjesztett
termék az az „extra” szolgáltatáscsomag, amely megkülönböztet bennünket a többi
szolgáltatótól, tehát egyedi ajánlatot biztosít (Kovács, 2004).
Míg az egyes turisztikai szolgáltatók piaci szempontoknak megfelelően csak a saját szűk
területükre, azaz a turisztikai termék egy-egy részelemére képesek hatni, addig a turisztikai
desztináció menedzsment szervezet az adott desztináció turisztikai kínálatának egészére
hatással lehet. A feladata, hogy a desztináció teljes komplex turisztikai termékkínálatát
kialakítsa a fenntarthatósági és versenyképességi szempontok alapján. Főbb eszközei:
 A desztinációs termékfejlesztés során a versenyképesség megkívánja a sajátos, egyedi
vonzerőre alapozott exkluzív turisztikai termék kialakítását, amely a későbbiekben
lehetővé teszi olyan marketingeszközök alkalmazását, mint az USP (a versenytársaktól
megkülönböztető előny bemutatása az ajánlatban) és a branding (márkafejlesztés).
 A turisztikai desztináció menedzsment szervezet az egész desztinációra vonatkozó
turizmusfejlesztési tervet készít, a tervben foglalt termékfejlesztések megvalósítására
forrásokat szerez, illetve a kisebb, szervezéssel megoldható hiányosságokat a TDMSZ
tagjaival közösen igyekszik megoldani.
 Piackutatási tevékenységet folytat, amelynek eredményeként a turisztikai desztináció
menedzsment szervezet megismerteti a legújabb keresleti és kínálati trendeket a
turisztikai szolgáltatókkal, ezáltal irányt mutat a fejlesztésekre vonatkozóan.
 Kiegészítő vagy önálló termékelemeket hoz létre a desztinációban, például
programokat, eseményeket, fesztiválokat, konferenciákat stb. szervez.
7.4.1. A turisztikai márkapolitika, mint a turisztikai termékpolitika fontos alapeleme
A márka a turizmusban a turisztikai termékkínálat egyik meghatározó eleme, a desztináció
egészét megcélzó marketing tevékenységnek egyik fontos célja, a piaci sikeresség egyik
mutatója. Egy kínálatnak, egy turisztikai terméknek, egy desztinációnak csak akkor van
esélye, hogy egyáltalán a vásárlói döntésben figyelembe vegyék, ha a vevő számára a
turisztikai termék jól felismerhető, világos hasznot (vonzerőt, élményt) ígér. A turisztikai
márkák létrehozását ily módon a kínálati profil egyedivé tételének adekvát
versenyeszközének tekinthetjük.
A desztináció, mint márka, azaz a márkadesztináció egy név, egy kifejezés, jel, szimbólum,
design, ill. ezek kombinációja, amely a vendégek preferenciái alapján speciális és össze nem
téveszthető turisztikai célú teljesítményeket (termékeket és/vagy szolgáltatásokat)
standardizált és mindig hasonló minőségben kínál. Célja, hogy egy turisztikai célterület
termékeit azonosítsa és megkülönböztesse azokat a konkurens desztinációktól, ami által ezek
desztináció-specifikusan újra felismerhetővé válnak és optimális esetben a vendégek egy
szegmensének pszichéjében bizonyos turisztikai szükségleten belül monopolhelyzetet érnek
el.
Az utazási távolság függvényében az alábbi desztinációkat, mint márkákat különböztetjük
meg:
- egy kontinens, mint márkadesztináció (pl. Európa, Ázsia, Ausztrália),
- egy ország, mint nemzeti márkadesztináció (pl. Svájc, Izland, Görögország),
- régió márkadesztináció (pl. Balaton, Északi-középhegység),
- mikrorégió, vagy térség, mint márkadesztináció (pl. Irottkő Natúrpark, NyugatBalaton),
- helyi vagy települési márkadesztináció (pl. Kőszeg, Siófok),
- szolgáltatók, melyek önálló márkával rendelkeznek az adott desztinációban (is).
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Aaker (1991) öt fokozatot különböztet meg a vásárlók és a márkák viszonyrendszerében,
amely a turizmus rendszerére adaptálva a következő szinteket eredményezi a turisztikai
szolgáltatók és a vendégek viszonyában:
1. A vendég márkát vált, főként az ár miatt. Nincs márkahűség.
2. A vendég elégedett a turisztikai termékkel/szolgáltatással. Nincs miért márkát
váltania.
3. A vendég elégedett a turisztikai termékkel/szolgáltatással, és csak költségek árán lehet
eltéríteni.
4. A vendég értékeli a turisztikai márkát és barátjának tekinti.
5. A vendég a turisztikai márka (a turisztikai szolgáltató, ill. desztináció) elkötelezettje.
A turisztikai márka értékének fokmérője, hogy a vendégei közül hányan sorolhatók be a
harmadik, negyedik és ötödik kategóriába. Az eszmei értéket tükrözi az is, milyen mértékben
ismerik fel a turisztikai márkát, milyen erősek a márkához fűződő gondolat-és
érzelemtársítások, milyen szintű a márkához társított minőség képe. (Kotler, 1999.)
A „márkaérték” (brand equity) minden esetben feltételez, sugall és tartalmaz a vendég
számára egy olyan immateriális, járulékos komponenst is, amelyet a vendég a turisztikai
termék, ill. szolgáltatás során megkap, ill. azzal szemben elvár. Ilyen járulékos komponens
lehet a turisztikai szolgáltatás megvásárlásával „együttjáró” egyéb („másodlagos”) vonzerő,
mint pl. (Freyer, 1999.):
 Presztízs (pl. prémium márkáknál);
 Öröm, szórakozás, életstílus, élménykomponensek;
 Minőség, különösen minőségi garanciák;
 Környezetvédelmi, ökológiai elvek és értékek (pl. „fenntartható turizmus”,
„környezettudatos hotel”);
 Biztonság stb.
7.4.2. A turisztikai márka előnyei
A márka a vendég szemében nem más, mint pozitív előítélet. Ha a desztináció egy márka,
akkor a vendég felismeri a megfelelő régiót, az üdülésből megőrzött pozitív emlékeit köti
hozzá, és ha a vendég a nyaralásra gondol, akkor elsősorban arra a régióra gondol, ahol azt
eltöltötte.
A turizmus marketing számára ennek a következő pozitív következményei vannak:
 A vendégek elfogultak és meg vannak győződve a régió egyedi értékeiről.
 A reklámköltségvetés hatékonyabban használható fel.
 Mivel a vendég a „saját” régiójával szemben elfogult, vele szemben nagyobb
bizalommal van, mint egy másik régióval, éppen ezért visszatérő vendég lesz
belőle.
Márkaelőnyök a vendég és a desztináció számára:
 A turisztikai márka a vendégnek időt és energiát takarít meg a turisztikai döntés
folyamatában, ezáltal az orientációs és a kereső fázis lényegesen rövidebb lesz.
 A márkák tömör jelminták, amelyek jelzik, miért kell egy vendégnek a desztinációt
közelebbről is megismernie.
 A márkák miniatúrák, szimbólumok, amelyek az egész országot, régiót, kistérséget,
szolgáltatót megtestesítik. Megfelelnek a vendégek észlelési mintáinak.
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A márkák különösen hatékony módon közvetítenek alapminőségeket.
A márka ismerete csökkenti a vásárlási kockázatot. Ez különösen fontos a turisztikai
termékeknél, hisz a potenciális vendég valójában egy „ígéretet, egy ígérethalmazt”
vesz meg, azaz egy terméket, illetve szolgáltatást, amelynek minőségét s legtöbb
esetben nem tudja az utazást megelőzően hitelesen értékelni. A márkák tehát egy
bizonyos minőséget is garantálnak, és egy bizonyos termékkompetencia kapcsolódik
hozzájuk.
A vendég magától értetődő módon ismerős, illetve ismert márkát választ, még akkor
is, ha a márkanév mögött meghúzódó kínálati minőség objektíve nem különbözik a
„no name” turisztikai termékektől. A turisztikai márka növeli az adott desztinációra
eső választás gyakoriságát.
A vendég a márkatermékekre hajlandó több pénzt kifizetni, mint a „no name”
desztinációkra.

A turisztikai márkák erősítik, meghatározzák és támogatják a desztinációnak, mint fejlesztésiés versenyegységnek az identitását. Siker esetén pozitív hatással vannak az egész régió/térség
fejlődésére, és új fejlesztési energiákat indukálnak.
Valódi turisztikai márkák képzése hosszú távra hozott stratégiai döntést jelent a desztinációk
számára. Egy desztináció hosszú távú fejlesztési stratégiájának és koncepciójának
megfelelően kerül sor a kialakítandó és tovább fejlesztendő turisztikai márkák, turisztikai
termékek, a megcélzott piaci szegmens, a fejlesztési és üzleti célok, valamint az ehhez
szükséges kooperációk és fejlesztési források stb. meghatározására. A stratégiailag
menedzselt desztinációknak és a hosszútávon hatásos turisztikai márkáknak egyrészt a
turisztikai régió fejlesztését meghatározó irányelvek, másrészt a turisztikai régió tudatos
fejlesztését és integrált tervezését meghatározó fejlesztési stratégiák és koncepciók az
alapvető irányítási és fejlesztési feltételei, valamint eszközei.
7.4.3. A turisztikai márka pozícionálása és differenciálása
A sikeres desztináció menedzsment számára elengedhetetlen egy olyan jól átgondolt,
szegmentált marketingpolitika, mely egy speciális márka- és pozícionálási politikán keresztül
speciális vendégközönséget céloz meg, és kísérletet tesz arra, hogy a turisztikai terméket a
vendég szemszögéből a konkurenciával szemben tudatosan „elhatárolja”.
A desztinációnak mint márkának a sikeres differenciálása és pozícionálása a vendég számára
a következő hasznot eredményezi (Bieger, 2002.):
 A desztináció a vendég számára azonosíthatóvá válik, erősségek/gyengeségek
rendelhetőek az adott turisztikai célterülethez.
 A speciális márka – és pozícionálási politika révén a desztináció speciális fogyasztói
igények kielégítésére alkalmas egyedi, megbízható, és kiszámítható turisztikai
termékké válik.
A kínálati oldal számára az alábbi előnyökkel jár:
 A marketingeszközök célirányosabban és eredményesebben vethetők be. A
kommunikációs politika szempontjából ez nagyobb hatékonyságot eredményez. A
termékfejlesztési politika szemszögéből pedig mindaz a turisztikai kereslet igényeihez
való tudatos alkalmazkodást és célirányos, speciális fejlesztéseket tesz lehetővé.
 A turisztikai márkatermékek egyszerű helyettesíthetősége és kicserélhetősége
megszűnik.
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A desztináció a turisztikai piacon felismerhetővé válik, ez a vevők hatékonyabb
megkötését, megtartását eredményezheti.
Versenyelőnyt képez
Piaci korlátot állít fel a versenytársakkal szemben
Lehetővé teszik a saját áraik versenytársaival szembeni emelését
Hatékonyabb, olcsóbb marketing, értékesítési tevékenységet tesz lehetővé
Kulcsinformációkat közvetít a vevő felé
Vásárlói hűséget eredményez
Javítja a cég üzleti pozícióit, kiterjeszthető ereje más termékekre is
Növeli a vállalkozás nyereségét
A márka értéke tőkeként is megjelenik, nem csupán az üzletmenet eredményességét
növeli.

Napjainkban a turizmus hazai és nemzetközi piacán az egyes turisztikai termékek a kínálat
elemeinek sokoldalúságában és azok minőségében egyre hasonlóbbá válnak, és egymástól
szinte alig megkülönböztethetőek, így a potenciális vendégkör számára a turisztikai döntés
meghozatalában az egyetlen orientációs pont az ár marad. Hogy az árversenynek ebből az
ördögi köréből az egyes turisztikai szolgáltatók kiléphessenek, arra jó lehetőséget kínál a
differenciálás a turisztikai márkán keresztül. A márka lényegében a vevők tudatában születik
meg, ily módon a turisztikai szolgáltatók, valamint a desztinációk célja nem lehet más,
minthogy a saját turisztikai márka a megcélzott célközönség tudatában a legelőkelőbb helyet
foglalja el. A márkakép elengedhetetlen tulajdonságai: a megbízhatóság, az egyediség, az
összetéveszthetetlenség, valamint a pozitív termék imázs.
A differenciált márkapolitikának nem feltétlenül célja a szigorú koncentráció egyetlen piaci
szegmensre, hiszen egy desztináció olyan sokarcú és sokoldalú, amely adottságai alapján
alkalmas lehet egyidejűleg több különböző sikeres turisztikai termék előállítására is. Egy
vállalathoz hasonlóan egy desztinációnak is különböző piaci teljesítményeket kell létrehoznia
és kifejlesztenie a saját erősségei, központi adottságai, valamint stratégiai sikerpozíciói
alapján, hogy függőségét a piac egészével szemben oldja és a kapacitás kihasználtságát
biztosítsa.
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7.5. A turisztikai termékek árképzése (Price)
Az árpolitika a vállalkozás árműveleteinek összessége, melyek taktikai feladata a piachoz
való alkalmazkodás, stratégiai célja pedig a befektetett tőke minél eredményesebb
működtetése.
Az ár két szempontból is sajátságos helyet foglal el a marketing –eszköztár elemei között
(Kozma, 2001):
 Az egyetlen olyan marketing-eszköz, amelynek hatása pénzbevételt eredményez
 Valamennyi mix-elem közül a leggyorsabb hatásmechanizmusú eszköz.
Egy ár megállapítására a döntés pillanatában akár több tucat tényező is hat, köztük számos
olyan, amely esetleg nem is tudatosul a döntéshozóban. A legfontosabbak az alábbiakban
kerülnek összefoglalásra:
- Külső tényezők
 a küldő és fogadó ország gazdasági helyzete
 a turisztikai termék iránti kereslet nagysága, összetétele, árrugalmassága
 a verseny intenzitása
 jogi, egyezményi szabályozás
 a helyi –és világpolitikai helyzet
 az időjárás
- Belső tényezők
 a vállalat tőkeereje, stabilitás
 vállalati stratégia és termékpozicionálás
 az adott időszakra meghatározott marketingcélok
 a vállalat versenypiaci pozíciója
 a működési költségekből eredő korlátok

a termék jellemzői, kapacitás
Mivel a turisztikai termék különleges áru, ezért még további, az árképzést jelentősen
befolyásoló tényezőt is számításba kell venni (Middleton, 1990):
 hosszú az idő az ármeghatározás és az ár érvényesítése között (1-3 év)
 magas kockázati tényező a szolgáltatások raktározhatatlansága miatt
 előre jelezhetetlen költségváltozások (pl. olajárak, valutaárfolyamok)
 nagy az árháborúk és a versenytársak taktikai árcsökkentésének valószínűsége
 az állami, nemzetközi szabályozás változásai
 szezonális árképzés szükségessége a kapacitáskihasználás miatt
 a fogyasztó értékmérőnek és státusszimbólumnak is tekinti az árat
 a kereslet nagyon érzékeny az előre jelezhetetlen makrokörnyezeti eseményekre.
Összegezve megállapítható, hogy a turisztikai termék árának alakulásában a véletlen tényezők
szerepe lényegesen nagyobb, mint a fizikai termékek többségének esetében. Ez azt jelenti,
hogy a turizmusban az árak tartósan magasabbak a nyújtott szolgáltatás valódi értékénél,
hiszen a fokozott kockázatot végül a fogyasztónak kell megfizetnie.
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7.5.1. Az ár stratégiai és taktikai szerepe
Az ár egyszerre tölt be stratégiai és taktikai funkciót is. A stratégiai szerepet a rendes vagy
publikus ár közvetíti. Bizonyos piaci körülmények viszont gyakran késztetnek arra, hogy
taktikai megfontolásból eltérjünk a rendes ártól, általában lefelé, de szükség szerint felfelé is.
Ezek az eltérések tükrözik az ár taktikai szerepét.
1. Stratégiai szerep (publikus ár) és árképzési módszerek
 Tükrözi a vállalat stratégiáját, mint pl. maximális növekedés vagy maximális profit.
 Továbbítja a célpiacok felé a vállalat és a termékek pozícionálást, imázsát.
 A termékek minőségével, státuszával, értékével kapcsolatos elvárásokra utal.
 Utal a termék életciklusára.
 Meghatározza a hosszú távú bevételt és megtérülést.
A vállalat stratégiáját tükröző publikus ár kialakításához többféle módszer is kínálkozik. A
gyakoribb stratégiai árképzési módszerek az alábbiak lehetnek:
 Prémium árképzés: folyamatosan magas ár, minőséget vagy szimbolikus értéket
jelképez. Ezt csak nagyon magas színvonalú termék esetében használható.
 Hozamalapú árképzés: a befektetett tőkéhez viszonyított megtérülés alapján kerül
kiszámításra. Az árat akkorára kell tervezni, hogy átlagos forgalmat feltételezve a
haszonkulcs legalább az adott időszakban érvényes átlagprofittal azonos vagy annál
magasabb legyen.
 Költségalapú árképzés: inkább arra használják, hogy meghatározzák vele azt az
árcentrumot, amelyhez viszonyítani lehet az ártervezés során.
 Igazodó árképzés: a vezető versenytársak áraihoz történő igazodás.
 Az elismert érték elve szerinti árképzés: az árat az határozza meg, hogy a fogyasztó
mennyit hajlandó adni az adott termékért.
 Megkülönböztető árképzés: lényege, hogy ugyanazon termékre két- vagy többféle ár
kerül megállapításra. Az árkülönbségek nem feltétlenül költségarányosak. Ezt az
eljárást diszkriminatív árképzésnek is nevezik. A megkülönböztetés nagyon sokféle
ismérv szerint történhet, a leggyakoribbak:
- Piaci szegmensek szerinti megkülönböztetés: bizonyos szegmensek (pl.
belföldi, külföldi, nyugdíjas) számára az alapárnál olcsóbban adják a
terméket.
-Komfort szerinti megkülönböztetés: ugyanazon terméket a komfortfokozattól
függően (pl. felújított szoba, légkondicionált szoba) eltérő áron
forgalmazzák.
- Az idő függvényében történő megkülönböztetés: ugyanazon terméket eltérő
időben eltérő árakon forgalmaznak (pl. főszezon, hétvégi ár).
- Elhelyezkedés szerinti megkülönböztetés: egy bizonyos hely drágább, vagy
olcsóbb az alapárnál (pl. tengere néző szoba).
2. Taktikai szerep (engedményes vagy promóciós ár) és árképzési módszerek
 Befolyásolja a marginális keresletet általános vagy egy szegmensre szűkített
ösztönzőkön keresztül.
 A versenytársakhoz való igazodás leggyorsabb módja.
 Elősegítheti az első alkalommal történő vásárlást.
 A válságmenedzsment rövid távú eszköze.
 Meghatározza a rövid távú cash-flow-t.
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A taktikai árképzés azt jelenti, hogy valamilyen piaci oknál fogva eltérünk a publikus ártól.
Jellemzője, hogy az így képzett árat csak egy meghatározott piaci feltétel esetén vagy
viszonylag rövid ideig alkalmazzák. Típusai a következők lehetnek:
 Konjunkturális áremelés: extrém keresletnövekedés esetén (nemzetközi
nagyrendezvények, konferenciák, kiállítások) idején a szokásosnál
lényegesen magasabb árat is elvisel a fogyasztó.
 Dekonjunkturális árengedmény: extrém keresletcsökkenés esetén ezzel
lendíthető fel a forgalom.
 Taktikai árvisszafogás: kényszerű engedmény a konkurencia drasztikus
árcsökkentése miatt.
 Árengedmény csoportos vagy nagybani vásárlásnál.
 Árengedmény készpénzfizetés vagy számla gyors kiegyenlítése esetén.
 Árengedmény korai és last minute vásárlásnál.
 Akciós árengedmények (vásárlásösztönzés).
Az árpolitika sajátos feladata annak meghatározás is, hogy mekkorára szabjuk egy új termék
árát. Új termék esetére általában kétféle ártaktika alkalmazható: piac lefölözési stratégia
illetve behatolási stratégia (Kovács, 2004).
A kétféle stratégia részletes ismertetésére a 7.9.3. fejezetben térünk ki.
7.5.2. A turisztikai desztináció menedzsment szervezet árképzésének jellemzői
Míg az egyes turisztikai szolgáltatók többnyire a saját helyzetük és piaci szempontok alapján
kizárólag saját termékeik árát határozzák meg, addig a turisztikai desztináció menedzsment
szervezet az adott desztináció egészének megfelelő ár-érték arányának kialakítására
törekszik. Ennek főbb eszközei:
 Piackutatási tevékenysége keretében a turisztikai desztináció menedzsment szervezet
felméri a látogatók költésére vonatkozó adatokat (milyennek ítélték meg a desztináció
ár-érték arányát, milyen az átlagos napi költésük, költésszerkezetük, mennyit terveztek
és ahhoz képest mennyit költöttek stb.), és az eredményeknek megfelelően ajánlásokat
fogalmaz meg a szolgáltatók számára.
 A turisztikai desztináció menedzsment szervezet összefogja és koordinálja a helyi
szolgáltatók által nyújtott ár- és egyéb kedvezményeket, ami a vendégek számára
átláthatóságot és megbízhatóságot, a szolgáltatók számára pedig biztonságot és
hatékonyságot jelent.
 A turisztikai desztináció menedzsment szervezet ösztönzi a desztinációs szintű
„csalogató” termékek kialakítását, például desztinációs belépő, turisztikai kártya stb.
 Csomagajánlatok készítésére elveket és ajánlatokat fogalmaz meg a tagok számára.
 Konkrét csomagajánlatokat állít össze a turista számára
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7.6. Elérhetőség, elosztási csatornák kialakítása (Place)
Az elosztási csatorna egymással szoros kapcsolatban álló szervezetek rendszere, amelynek
feladata, hogy a szolgáltatást elérhetővé tegye a fogyasztó számára a szolgáltatás-nyújtás előtt
és annak helyszínétől távol.
Az elosztási rendszer funkciói:
 Megnövelni azoknak a szolgáltatás helyszínétől távoli helyeknek a számát, ahol
termék/szolgáltatás megismerhető, megvásárolható.
 A termék értékesítésének megkönnyítése még az előállítás előtt.
 Tanácsadás és segítségnyújtás a turisták számára.
 Kiegészítő szolgáltatások nyújtása
 A turisták panaszainak kezelése, problémáik megoldása
 Marketingadatok forrása a szolgáltatók számára (Middleton, 1990).

16. ábra: Az elosztási csatornák rendszere
Forrás: Middleton, 1990

A 16. ábra alapján a következő tipikus elosztási csatornákat tudjuk megkülönböztetni a
turizmusban:
 Közvetlen értékesítés a szolgáltatás színhelyén. A szolgáltató és a specifikus
fogyasztó közvetlen kapcsolatba lépnek ott, ahol a szolgáltatás történik. Tipikus
éttermeknél,
attrakcióknál,
helyi
közlekedésben,
kempingeknél,
fizetővendéglátásban, előfordul (főként kisebb) szállodáknál, panziókban,
vendégházaknál.
 Közvetlen értékesítés a fogyasztó otthonában. A fogyasztó és a specifikusan
szolgáltató itt is közvetlenül találkozik, de a térbeli távolság miatt valamilyen
kommunikációs csatorna közbeiktatásával, például levelezés, internet, telefax stb.
Tipikus szállodáknál és egyes utazási irodáknál, fizetővendéglátásban, előfordul
légitársaságoknál.
 Értékesítés saját hálózatban. A specifikus szolgáltató saját maga által létrehozott és
üzemeltetett irodahálózat egységeiben adja el termékeit a fogyasztónak. Tipikus
közlekedési vállalatoknál, autókölcsönzésnél, szállodaláncoknál.
 Értékesítés ügynökségen keresztül. A specifikus szolgáltató egy tőle független
ügynökséget bíz meg termékei forgalmazásával, akiknek az értékesített termékek
után előre kialkudott mértékű jutalékot fizet. Tipikus tour-operátoroknál,
légitársaságoknál, fizetővendéglátásban, előfordul szállodáknál is.
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Értékesítés utazásszervezőn keresztül. A specifikus szolgáltató termékét nagy
tételben eladja egy utazásszervező vállalkozásnak, amely azt egy komplex
turisztikai termékbe (csomagba) építi be. A csomagot a tour-operátor vagy a
fogyasztó otthonában, vagy saját hálózatában, vagy ügynökségen keresztül
értékesíti. Tipikus az üdülőszállóknál, a légitársaságok charter-üzemágában, de
bármely más specifikus szolgáltatónál is gyakori (Kovács, 2004).

A turisztikai desztináció menedzsment szervezet elsősorban nem egy-egy turisztikai
szolgáltató, hanem az egész desztináció kínálatát képviseli. Fő feladata a desztináció komplex
turisztikai termékkínálatának az értékesítése, illetve az egyes szolgáltatók, attrakciók piacra
juttatásának a segítése. Főbb eszközei:
 Közvetlen saját értékesítési csatornák:
- webes eszközök (desztinációs honlap, online ajánlatkérés, vagy foglalás
lehetősége)
- saját katalógus, akciós kiadványok,
- turisztikai vásárokon képviselet, ajánlatok terjesztése.
 Közvetett módon, például beutaztató utazási irodán, belföldi esetleg külföldi online
értékesítési rendszeren stb. keresztül való értékesítés.
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7.7. Promóció/marketingkommunikáció (Promotion)
A marketing eszköztárának negyedik eleme a promóció vagy marketingkommunikáció. A
marketingkommunikáció a társadalmi kommunikáción belül létrejött gazdasági
kommunikáció egy részterülete, amelynek eszközeit és módszertanát a marketing speciális
céljainak szolgálatára alakították ki. A marketingkommunikáció a személyes-, a csoport- és a
tömegkommunikáció eszköztárának teljes spektrumát felhasználja.
A marketingkommunikáció elemei:
 reklám
 közönségkapcsolatok (PR)
 értékesítés-ösztönzés (SP)
 személyes eladás (PS)
 termék- és desztináció elhelyezés (PP)
 szponzorálás
 direkt marketing (DM)
 kiállítások, vásárok
(Kozma, 2001).
A turisztikai szolgáltatók promóciós tevékenységének fő célja a saját vendégek költésének a
növelése. A turisztikai desztináció menedzsment szervezet promóciós tevékenysége magában
foglalja a desztináció kedvező imázsának a kialakítását, a kereslet ösztönzését (a
desztinációban tartózkodó turisták számának, tartózkodási idejének és költésének növelése
céljából) és a non-profit tájékoztatási feladatok ellátást, valamennyi marketingfolyamat
szerves részeként. Főbb feladatai:
 A turisztikai desztináció menedzsment szervezet egyik legalapvetőbb feladata, hogy a
turistákat tájékoztassa a desztináció turisztikai lehetőségeiről (attrakciók, programok,
szállás, étkezés, stb.), illetve minden olyan szolgáltatásról, amelyet a turista a
tartózkodása során igénybe vehet.
 A desztináció vonzerejére felépített turisztikai termékről az annak legmegfelelőbb
motivációjú fogyasztói szegmensek számára a lehető legjobb imázs kialakítása..
A turisztikai desztináció menedzsment szervezet keresletösztönző tevékenységének nem a
közvetlen volumennövelés a célja, hanem az átlagos tartózkodási idő és az átlagos napi költés
növekedésének, illetve a desztináció törzsközönségének a kialakítása (például
törzsutaskártyák, akciók és kedvezmények, illetve ezek kommunikálása révén).
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7.8. A desztinációs marketing + 4P eszközei
A klasszikus 4P a turizmusban csak akkor végezhető el sikeresen, ha kiegészíti a megfelelő
szakmai felkészültséggel rendelkező desztinációs menedzser (People), aki nem egy-egy
turisztikai részterület szakértője, hanem a turizmus teljes rendszerét, annak mikró és makró
vonatkozásait ismeri, képes térségi szinten gondolkodni, a turizmus tervezését és fejlesztését
össze tudja kapcsolni/hangolni a területfejlesztéssel.
A desztinációs menedzsernek képesnek kell lennie megteremteni az együttműködést
(Partnership) a turisztikai desztináció menedzsment tagság és a desztináció környezeti
szereplői között (önkormányzatok, civil szervezetek, hatóságok, stb.) között.
A turisztikai szervezet munkáját nem ad hoc módon, hanem hosszú távú koncepciók alapján
levezetett stratégiák mentén végzi, mely turisztikai tervek szorosan illeszkednek a térség
területfejlesztési céljaihoz és prioritásaihoz. Fontos az ösztönözés a turisztikai desztináció
menedzsment szakmai tervének és cselekvési programjának megvalósítására (Programming).
Értékesíteni kell a piacon a közösen kialakított egységes arculattal rendelkező turisztikai
termékkínálatot, mint desztinációs csomagot (Packaging). A széleskörű partnerség lehetővé
teszi, hogy a turisztikai szolgáltatók ne egyenként próbáljanak meg eljutni a kereslethez,
hanem egy közösen kialakított egységes arculattal rendelkező turisztikai termékkínálat
részeként, egy desztinációs csomag tematizált elemeként.
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7.9. Stratégiai feladatok a desztinációs marketingben
7.9.1. Termékpolitikai stratégiák
A piac változásainak függvényében a vállalkozás átalakíthatja termékkínálatának,
termékválasztékának struktúráját. Ez háromféle stratégiai alapján történhet:
 Szimplifikációs stratégia: a választék szélességének és/vagy mélységének
csökkentése. Akkor kerül alkalmazásra, ha az igényekhez vagy a saját lehetőségekhez
képest túl nagy a választékskála. Például az utazásszervező leépíti a kihasználatlan
utakat.
 Diverzifikációs stratégia: a választék szélességének és/vagy mélységének növelése. A
piac differenciálódása miatt alkalmazzuk, összhangban a szegmentációval. Például
egy korábban egyforma szobákat kínáló szálloda átépítése többféle komfortfokozatú
szobák, lakosztályok kialakításával.
 Választékőrzési stratégia: a választék gyakorlatilag változatlan marad, de azon belül az
egyes választékelemek súlya változik. Például Siófok szálláshelykínálatának
választékskálájában az ezredforduló után ugrásszerűen megnőtt a négycsillagos
szálláshelyek, illetve a wellness szolgáltatásokkal is rendelkező szállodák aránya.
7.9.2. Desztinációs marketing feladatok a desztinációs életgörbe egyes szakaszaiban
Marketing feladatok a „Felfedezés” szakaszban: A legfontosabb eszköz a study tour
(tanulmányút), amely által hiteles élménybeszámolók születnek a résztvevők által. A
beszámoló lehet utifilm vagy ismeretterjesztő film, újságcikk magazinokban és szaklapokban,
bloggok és utibeszámolók a neten stb. Célszerű a TV stábokat, újságírókat és bloggereket
külön meghívni. A költségeket a TDM szervezet szakmai költségei közé kell beépíteni, a
vállalkozások ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokkal segíthetik a study tourok sikerét.
Fontos, hogy a programot előre ismertessük és szondáztassuk a média képviselőivel, saját
készítésű promóciós anyag ebben a szakaszban még nem ajánlott.
Marketing feladatok a „Bekapcsolódás” szakaszban: Ebben a szakaszban már
bekapcsolódnak az egyes szolgáltatók is, vagy csatlakoznak a TDM szervezet által
lebonyolított akciókhoz (útibeszámolók támogatása, konkrét ajánlatok megjelentetése a
cikkek mellé), vagy önálló akcióba kezdenek (prospektusok, szóróanyagok, weboldal, stb.)
Marketing feladatok a „Fejlődés” szakaszában: piacszegmentáció, differenciált
termékfejlesztés a desztinációra, szegmensre célzott reklám, elosztási csatornák kialakítása.
Ez a desztináció életének marketing szempontból a legintenzívebb szakasza. A korábbi
általános termékek mellett már az egyes piaci szegmentumok igényeinek megfelelően
kialakított csomagokat kell készíteni, természetesen a hozzájuk szabott reklámmal együtt. A
tour-operátor katalógusában legalább 5-10 különféle termék található erre a desztinációra, van
elő-, fő –és utószezoni út, vannak a legkülönbözőbb korcsoportok számára, életkori
sajátosságaiknak megfelelően kifejlesztett utak. 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.
Marketing feladatok a „Konszolidáció” szakaszában: árpolitika (árcsökkentés), Sales
Promotion akciók. Annak érdekében, hogy fékezzék a forgalomnövekedés ütemének
csökkenését, gyakran lejjebb mennek az árakkal, vagy legalábbis nem emelik azokat már
tovább. Különböző akciókat, kedvezményeket hirdetnek, például árkedvezményt kapnak a
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hosszabb időre érkezők, vagy családok esetében ingyen üdülhetnek a gyerekek stb. Az
utazásszervező cégek számára olcsóbbá teszik a nagybani vásárlást, hogy több vendéget
hozzanak. Befejezik ugyanakkor a nagy reklám- és PR-kampányokat, hiszen a desztináció
már közismertté vált a turizmus piacán, legfeljebb a nagyobb akciókat hirdetik.
Marketing feladatok a „Stagnálás” szakaszában: szerény fenntartó reklám, további
árcsökkentés, Sales Promotion. Ebben a szakaszban már csak nagyon szerény
marketingtevékenység folyik, minimális a költés marketingre, hiszen az előző szakaszokban
hatalmas összegekbe kerültek a desztináció befuttatásának költségei. Némi fenntartó reklám
és vásárlásösztönzés a jellemző, hiszen mindig jön egy újabb fiatal turistageneráció, amely
számára az adott desztináció még ismeretlen.
Marketing feladatok a „Hanyatlás” szakaszában: demarketing. A demarketing azt jelenti,
hogy fokozatosan csökkentjük, majd teljesen leépítjük a korábbi marketing-eszköztárat,
legfőképpen a promóciót. Az utazásszervezők kínálatukban először csökkentik a hanyatló
desztinációba irányuló utak választékának mélységét, majd szélességét is, végül teljesen
kihagyják az inkluzív ajánlatból. Az utazási ügynökségeknél felmondják az érintett
desztinációra vonatkozó megbízásokat, bevonják az arra vonatkozó szóróanyagokat,
plakátokat, videókat és más promóciós anyagokat.
Marketing feladatok az „Újjáéledés” szakaszában: újrapozícionálás, új marketing-stratégia, új
marketing-mix.
Egy hanyatlásnak indult desztináció újjáélesztéséhez erős és központosított marketingre van
szükség. Ez történhet az állami vagy a regionális turizmuspolitika elhatározásából és
finanszírozásában, de megvalósíthatja a régióban érdekelt vállalkozók valamilyen civil
szerveződése vagy gazdasági társulása is. Bármilyen is legyen azonban az újjáélesztés
gazdasági-politikai háttere, az alkalmazható stratégiai lehetőségek ugyanazok. A visszahódító
stratégia esetén egy nagyobb tőkeinjekcióval teljesen felújítják, korszerűsítik a desztináció
létesítményeit, lepusztult természeti környezetét, majd megpróbálják visszahódítani az
eredetileg megcélzott piaci szegmenst. Ennek a termékpolitikai döntésnek csak akkor van
értelme, ha a desztináció olyan különleges attrakciós háttérrel rendelkezik, hogy a
szolgáltatások színvonalának visszaállításával vagy növelésével még van remény a
visszahódításra. Az újrapozícionálási stratégia lényege, hogy a desztináció szolgáltatásainak,
szükség esetén attrakcióinak átformálásával új turisztikai terméket hozunk létre, amellyel egy
a korábbitól eltérő piaci szegmenst célzunk meg. A stratégia alkalmazásának legolcsóbb és
legegyszerűbben kivitelezhető módja a drasztikus árcsökkentés. Egy fizikailag még nem
túlságosan lepusztult, de a luxusigényeknek megfelelni már nem tudó desztinációt ilyen
módon nyithatunk meg az alacsonyabb jövedelmű szegmensek előtt. Ez azonban
egyértelműen azt jelenti, hogy a korábbi exkluzív turizmustól egyre inkább a tömegturizmus
felé mozdultunk el. Az újrapozícionálás igényesebb, de drágább módja a funkcióváltás. Ez
csak akkor kivitelezhető, ha a kérdéses desztináció számára sikerül valamilyen új vonzerőt
létrehozni. A desztináció létesítményeinek átalakításával, újak építésével, valamint újfajta
szolgáltatások bevezetésével a korábbitól markánsan különböző szegmenst célzunk meg, ahol
a korábbitól szintén eltérő promóciót alkalmazunk.
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7.9.3. Árpolitikai stratégiák
Az árpolitika sajátos feladata annak meghatározása is, hogy mekkorára szabjuk egy új termék
árát. Új termék esetére általában kétféle ártaktikát szokásos alkalmazni. A piac lefölözése azt
jelenti, hogy a fogyasztó által még elviselt legmagasabb árat alkalmazzuk. Gyakoribb esetei:
 rövid életű attrakciók esetén (pl. világkiállítások)
 divatcikkeknél, státusszimbólumnak minősülő termékeknél
 luxus- vagy egyedi termékeknél (pl. űrturizmus)
 monopolhelyzetben.
Behatolási stratégiát akkor célszerű alkalmazni, ha viszonylag rövid időn belül nagy piaci
expanziót akarunk elérni. Ilyenkor a cég által még elviselhető legalacsonyabb árral jelenünk
meg, amelyet dömpingárnak is szokás nevezni. Gyakoribb esetei:
 ha az erős verseny miatt nincs más mód betörni a piacra
 ha a termék csak kevéssé különbözik a versenytársakéitól
 ha egy célszegmenst rá akarunk szoktatni a mi termékünkre.
Ha az új termékkel kapcsolatban nincsenek markáns stratégiai vagy taktikai elképzeléseink,
tehát egyszerűen csak szélesíteni vagy mélyíteni akarjuk a választékunkat, akkor az új termék
árának meghatározására két módszer kínálkozik:
 a potenciális vevők megkérdezése, mennyit lennének hajlandóak a termékért vagy
szolgáltatásért fizetni
 a termék tesztelése különböző régiókban különböző áron, majd a legnagyobb
forgalomnövekedést indukáló ár alkalmazása.
Mindkét fenti eljárás keresletorientált, tehát az elismert érték elve szerinti árképzést valósítja
meg.
7.9.4. Disztribúciós stratégiák
A disztribúciós stratégiák közül alkalmazható az intenzív disztribúció, a szelektív
disztribúció, illetve az exkluzív disztribúció.
Az intenzív disztribúció azon lehetséges üzletek számának maximalizálását jelenti, ahol a
termékhez hozzá lehet jutni. Tipikusan a tömegtermékek forgalmazásánál használatos, de
tömegszerűségétől függetlenül ezt a stratégiát valósítja meg az internetes kereskedelem is.
Ilyenkor a célpiacon szinte minden közvetítő szolgálatait igénybe vesszük.
Szelektív disztribúció akkor használatos, ha a kereslet fókuszált, azaz a fő fogyasztókat
magukban foglaló szegmensek a valós (földrajzi) térben jól meghatározható helyen találhatók.
Ilyenkor lehetőség van válogatni, szelektálni és takarékossági okokból csak a legjelentősebb
piacokra telepíteni irodákat vagy ott megbízni közvetítőket.
Szelektív stratégia
megvalósítható az információs (virtuális) térben is, mégpedig úgy, hogy olyan portálokon
helyezünk el a vállalkozásunkhoz kapcsolódó lehetőségeket (linkeket), amelyekről
feltételezzük, hogy a célszegmensünk sűrűn látogatja. Tipikus esete, hogy egy desztináció
honlapján továbblinkelési lehetőséget biztosítanak az ott működő szálláshelyek, utazási irodák
felé.
Exkluzív disztribúció viszonylag kis volumenben forgalmazott, különleges, drága termékek
esetében használható. Ezekre még egy viszonylag nagy piacon is csak szétszórt – nem
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fókuszált – kereslet mutatkozik, célszerűen tehát piaconként csak egy értékesítési helyet
létesítünk feltételezve, hogy a különlegességek iránt érdeklődők számon tartják és megtalálják
azt. A számontartás persze kölcsönös, ezek az irodák gyakran egyéni marketinget folytatnak
és vevőik címlistája alapján rendszeresen kapcsolatban állnak velük. Exkluzív disztribúciót
folytathatnak az olyan kis cégek is, amelyek csak egy szegmensre vagy mikro szegmensre
koncentrálnak (Kovács, 2004).
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8. A turizmustervezés és fejlesztés, a desztinációs tervezés és fejlesztés
jellemzői
8.1. A turizmustervezés és fejlesztés jellemzői
8.1.1. A tervezéssel és fejlesztéssel kapcsolatos fogalmak
Jelen alfejezetben sorra definiáljuk azokat az alapfogalmakat, melyek szükségesek a teljes
fejezet megértéséhez. Először definiáljuk a tervezés fogalmát.
Jelen könyv 6. fejezetében a stratégiai menedzsmentet az alábbi módon definiáltuk: Az a
folyamat, amelynek során a cég célokat tűz ki és olyan akciókat határoz meg, amelyek
segítségével azok adott időtartamon belül elérhetők, majd végrehajtja az akciókat, értékeli az
eredményeket (Csath, M. 2004). Mint a definícióból látható, a stratégia menedzsment két
részből épül fel:
 stratégiai tervezés
 stratégiai akciók.
A stratégiai tervezés fogalmát külön is definiálhatjuk az alábbi módon: A stratégiai tervezés
feladata a célok kitűzése és a célokhoz vezető utak megkeresése, figyelembe véve a cég
adottságait (Csath, M. 2004).
Jelen fejezetben, amikor a turizmus tervezéséről beszélünk, illetve amikor a desztinációs
tervezésről beszélünk, a fenti stratégiai tervezés definíciót tekintjük kiindulási pontnak azzal a
kiegészítéssel, hogy mind a turizmus tervezésénél, mind a desztinációs tervezésnél
bemutatjuk ezen két terület sajátosságait.
Második lépésként definiáljuk a fejlesztés fogalmát. A fejlesztés a turizmus és a desztinációs
menedzsment esetében a terv megvalósítását jelenti (Lengyel, M. 2008). Ha a stratégiai
menedzsment fentebb bemutatott Csath-féle definícióját akarjuk használni, akkor a fejlesztés
és a stratégiai akciók végrehajtása közé kell egyenlőségjelet tennünk.
Természetesen a tervezés és a fejlesztés, mint munkaszakaszok, nem választhatók el élesen
egymástól. A tervezés nem egyszeri aktus, hanem egy folyamat, amelynek során a
visszajelzésekre reagálni kell, ami a legtöbb esetben az eredeti terv kiegészítését, módosítását
jelenti.
Az alapfogalmak közül még meg kell ismerkednünk az alábbiakkal (Lengyel, M. 2008):
 Koncepció: Az ország vagy régió adottságainak minősítése alapján a távlati célok
kitűzésére koncentrál.


A fejlesztési program: A fejlesztési program rendszerint középtávra szól, és az adott
időszakban rendelkezésre álló és mozgósítható források függvényében tűzi ki a
fejlesztési célokat. Emellett tartalmazza a célok megvalósításának feltételrendszerét
(stratégiai terv) és a részletes operatív programokat.



Projekt: Általában rövidebb időtartamra és kifejezetten egy konkrét programpont
megvalósítására szoktak készülni. Magát a projekt kidolgozásának folyamatát lásd a
következő oldalon.
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Mint a fenti három definícióból világosan látható, a fenti három fogalmat az időtáv alapján
különbözteti meg szerzőjük – Lengyel Márton – egymástól (17. ábra).

17. ábra: A projektek kidolgozásának folyamata
Forrás: Lengyel, M. 2004. 374. old.

Itt kell arra felhívni a figyelmet, hogy jelenleg mind a turizmus tervezésénél, mind a
desztinációs menedzsmentnél a fogalmak nincsenek pontosan definiálva. Ennek megfelelően
a tervek fajtái és nevei nagy változatosságot mutatnak. Magyarországon például a fentebb
definiált fogalmak mellett használják még az akció- és cselekvési terv kategóriáját, sőt ettől
megkülönböztetnek regionális akciótervet, illetve kistérségi cselekvési tervet is.
8.1.2. A turizmus tervezése és fejlesztése
8.1.2.1. A turizmus fejlesztésének összetevői
A turizmus tervezésének az a célja, hogy bizonyos társadalmi-gazdasági előnyöket hozzon a
társadalomnak, miközben megőrzi a turizmuságazat fenntarthatóságát a környezeti és helyi
kultúra védelme révén (Inskeep, E. 2000.)
A turizmus számos különböző összetevőből áll (Veres, L. 2008/a), melyeket meg kell érteni
és gondosan koordináltan tervezni és fejleszteni kell, ha a turizmust sikeresen akarjuk
alakítani. A 18. ábra ezeket az összetevőket mutatja be.
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Az ábra külső köre ábrázolja a turisztikai piacokat. Ezen a piacon jelennek meg a potenciális
turisták, azok az emberek, akik az adott desztinációba – ez lehet ország, régió vagy település –
látogatnak. Mint az ábráról leolvasható, ezek a turisták lehetnek hazaiak, külföldiek, továbbá
helyiek.

18. ábra: A turizmus fejlesztésének összetevői
Forrás: Inskeep, E. 2000.

Az ábra belső köre 6 elemből épül fel, melyeket röviden az alábbi módon jellemezhetjük:
 A turisztikai attrakciók
Ezek azok a vonzerők, melyek az adott térségbe vonzzák a turistát. (Erről bővebben
lásd a 6. fejezetet – G.L.)


Szállás
Ezek azok a helyek, ahol a turisták az éjszakát eltölthetik. Szálláslehetőség nélkül a
turisták csak látogathatnak a desztinációba.



Egyéb turisztikai intézmények
Utazási irodák szükségesek ahhoz, hogy a turisták megszervezhessék útjaikat. Szintén
fontos, hogy az adott térségben legyenek információs irodák. Emellett az alábbi
speciális helyek nélkül elképzelhetetlen a turizmus: éttermek, egyéb evő- és ivóhelyek,
pénzváltás és egyéb pénzügyi szolgáltatások, élelmiszert és/vagy ajándékot árusító
kiskereskedések, galériák, régiségkereskedések.
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Intézményi elemek
A turizmus sikeres működtetéséhez számos ilyen elemre van szükség. Ilyenek lehetnek
például: azok képzése, akik a turizmusban dolgoznak, az adott desztináció
marketingje, a turizmus működtetését biztosító szabványok, etc. Ezeket az intézményi
elemeket elsősorban az államnak és az önkormányzatnak kell felállítani és működtetni,
de bizonyos elemek kialakítását és működtetését a magántőke is átveheti.



Egyéb infrastruktúra
Idetartoznak azok a dolgok, melyek elengedhetetlenek a turizmus sikeres
működtetéséhez. Gondolunk itt az alábbiakra: a higiénikus vízellátás és az elektromos
áram biztosítása, a helyes hulladékkezelés – azaz a szennyvíz és a szilárd szemét
összegyűjtése és megsemmisítése -, kiépítése és a megfelelő telekommunikáció
létrehozása.



Közlekedés
Alapvető a térség megközelíthetősége (légi, földi és vízi), illetve az adott térségen
belül az attrakciók megközelíthetősége.

Amikor egy adott desztinációban – ez lehet egy egész régió, de lehet térség (mikrorégió),
vagy település is – a turizmust megpróbáljuk megtervezni és fejleszteni, a fentebb felsorolt
hat tényezőt kell részletesen megvizsgálnunk. Itt jegyezzük meg, hogy a következő
alfejezetben – „A turizmus tervezésének folyamata – be fogjuk mutatni, hogy hogyan
illeszkedik ezen hat tényező vizsgálata a turizmus tervezésének szakaszai közé.
8.1.2.2. A turizmus tervezésének folyamata
A turisztikai tervezést a hatékonyság érdekében rendszerfolyamat formájában kell
megvalósítani. Ez a folyamat általában az alábbi szakaszokból szokott felépülni (Inskeep, E.
2000):
 Első szakasz: Tanulmányi előkészületek
 Második szakasz: A fejlesztési célok meghatározása
 Harmadik szakasz: Értékelés, elemzés
 Negyedik szakasz: Szintézis
 Ötödik szakasz: A turizmuspolitika
 Hatodik szakasz: Ajánlások a terv elemeire
 Hetedik szakasz: Megvalósítás és menedzselés
Nézzük meg az egyes szakaszok jellemzőit!
 Első szakasz: Tanulmányi előkészületek
Ez gyakorlatilag egy ún. megvalósíthatósági előtanulmány elkészítését jelenti. Ebben a
tanulmányban azt kell megvizsgálni, hogy a tervezett turisztikai fejlesztés a területi tervezés, a
gazdasági és pénzügyi oldal, a marketing, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés és a
kulturális mező (attrakciók és vonzerők) szempontjaiból megfelelő-e. Magyarul a
megvalósíthatósági tanulmány az erőforrások értékelését jelenti.
 Második szakasz: A fejlesztési célok meghatározása
Ebben a szakaszban kell megfogalmazni, hogy mit akarunk elérni az adott turisztikai
fejlesztéssel. A tervezés ezen szakaszában a fejlesztési célokat még csak előzetesen,
nagyvonalakban fogalmazzuk meg, és majd a tervezés előre haladtával, az újabb és újabb
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információk elemzése után történik meg a végleges megfogalmazás. Ezt a végleges
megfogalmazást „ajánlásoknak” nevezzük, erről bővebben a hatodik szakasz bemutatásakor
írunk.
 Harmadik szakasz: Értékelés, elemzés
Ebben a szakaszban áttekintjük azokat a környezeti elemeket, amelyek befolyásolhatják az
adott térség turizmusát. Az előző alfejezetben bemutatott ábra - A turizmus fejlesztésének
összetevői – hat elemét (a turisztikai attrakciók, szállás, egyéb turisztikai intézmények,
intézményi elemek, egyéb infrastruktúra, közlekedés) kell egyesével megvizsgálni és
értékelni. Ezen a ponton érdemes megcsinálni a SWOT-analízist is.
 Negyedik szakasz: Szintézis
Az előző szakaszban kiértékelt elemeket megpróbáljuk egy tervben szintetizálni. Például a
szállásoknál itt történik meg a szállásszükséglet kiszámolása, majd ezt a kiszámolt
szükségletet emeljük be a tervbe. A terv összeállításakor kap fontos szerepet az előző
szakaszban megcsinált SWOT-analízis, ugyanis a szintézist a SWOT során megfogalmazott
erősségekre és lehetőségekre kell építeni.
 Ötödik szakasz: A turizmuspolitika megfogalmazása
A turizmuspolitika a turizmus fejlesztésének mértékét és típusát, valamint a gazdasági,
környezeti és társadalmi-kulturális szempontokat fogalmaz meg. Ez a megfogalmazás
többnyire általános, nézzünk egy példát: „X város turizmuspolitikája a következő elvekre
épül: Bátorítja a városba irányuló turizmus rendezett növekedését és fejlődését. Elősegíti a
város kereskedelmi érdekeit azzal, hogy fesztiválok, vásárok és kézműves-bemutatók
szervezését kezdeményezi, amelyeken a látogatók megismerhetik a helyi termékeket és az
ipari eredményeket.”
 Hatodik szakasz: Ajánlások a terv elemeire
A tervezés második szakaszában nagy vonalakban meghatározzuk a fejlesztési célokat, és
amikor a tervezési folyamat a hatodik szakaszba lép, ismét elővesszük ezeket a célokat és
most már sokkal konkrétabb formában újrafogalmazzuk őket. Ezt nevezzük ajánlásoknak.
Ilyen ajánlásokat kell megfogalmazni a turisztikai attrakciók, a létező intézmények és
szolgáltatások, valamint a terv intézményi és egyéb elemeinek a fejlesztésére vonatkozóan.
Az ajánlások megfogalmazásánál mindig figyelembe kell venni a fenntarthatóság
szempontjait is. A turizmus fenntartható fejlődéséről lásd bővebben jelen könyv 6. fejezetét.
 Hetedik szakasz: Megvalósítás és menedzselés
A terv megvalósítása a terv végrehajtását jelenti. A terv végrehajtását azonban menedzselni
kell. A tervről (plan) akkor beszélünk, ha az adott projekt összes tevékenységét megbecsüljük,
és logikai sorrendbe helyezzük. Ehhez képest a menedzselés legfontosabb feladta az
ütemezés, amit úgy definiálhatunk, hogy abban különbözik a tervtől, annyival több, mint a
terv, hogy ki van egészítve a projekt erőforrás szükségleteivel. Kérdés: Milyen erőforrásokat
kell ütemezni? Két fajta erőforrást kell ütemezni: 1. A humánerőforrásokat, azaz a munkaerőt.
2. A „nem munkaerő jellegű erőforrásokat”, úgymint a gépeket, a nyersanyagokat és persze a
pénzt.
A menedzselés lényege az ütemterv betartatása, illetve ha a végrehajtás során valamilyen
fontos változás történik a külső környezetben, az ahhoz történő alkalmazkodás. Ezt a
szakirodalom általában a változások menedzselése fogalommal szokta leírni.
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8.2. A tervezés és fejlesztés a desztinációban
8.2.1. Desztinációs tervezés és fejlesztés szakaszai
A desztinációs tervezés nem egyszeri aktus, hanem egy folyamat, mely az alábbi
szakaszokból épül fel:
 Első szakasz: A tervezési munka céljainak meghatározása
 Második szakasz: Helyzetelemzés
 Harmadik szakasz: Szintézis megalkotása
 Negyedik szakasz: A fejlesztési célok meghatározása
 Ötödik szakasz: A stratégiai végrehajtása, a fejlesztések megvalósítása
 Hatodik szakasz: Ellenőrzés, visszacsatolás
Alfejezetünk további részében sorra vesszük az egyes szakaszok jellemzőit!
1. Első szakasz: A tervezési munka céljainak a meghatározása
Először definiáljuk a célok fogalmát! Az egyik stratégiai menedzsmenttel foglalkozó szakíró
szerint (Marosán, Gy. 2001) a célok az egyének és a szervezetek törekvéseinek irányát jelölik,
és a jövőbeli helyzetre vonatkozó – többnyire számszerűsített – szándékot fejeznek ki.
Magyarul a kívánatos jövőbeli állapotot vázolják fel.
Egy másik definíció szerint (Csath, M. 2004): A stratégiai célok azok a mérföldkövek,
amelyeket a cégnek el kell érnie ahhoz, hogy a jövőképpel leírt állapotba kerülhessen
A fenti két általános definíció egy-egy desztináció stratégiájának megalkotása során is
alkalmazható. Konkrétan, amikor hozzáfogunk egy-egy desztináció stratégiájának a
megalkotásához, alapvetően az alábbi kettő kérdésre kell választ keresnünk (Veres L. 2006):
1. Hol vagyunk most?
2. Hova akarunk eljutni, mit akarunk elérni?
Az első kérdés a SWOT analízis adja meg a választ (lásd a következő alfejezetben – G.L.)
Különösen a második kérdésre kell alapos és részletes választ adnunk. Ennek oka az, hogy a
célok helyes megfogalmazásától nagyban függ a megvalósítás sikere. A célmeghatározás
alapelvei az alábbiak:
 A cél mindig egy konkrét területre vonatkozzék.
 Legyenek világosak és egyértelműek, mert csak így rendelhetők hozzájuk stratégiai
akciók.
 A cél az eredményre vonatkozzék, ne a cselekedetre.
 A cél legyen mérhető, mert csak így tudjuk eldönteni, hogy elértük azt, vagy nem.
 A célokhoz hozzá kell rendelni az elérésükhöz szükséges időtávot, továbbá a
megvalósításukért felelős egyén/csoportot. Ez azért is fontos, mert ezek hiányában az
ellenőrzés során a fentebb ismertetett kérdéseket nem tudnánk megválaszolni.
 A cél jelentsen kihívást, vagyis követeljen jelentős erőfeszítést, de legyen
megvalósítható.
 A cél legyen elfogadható azok számára, akiknek végre kell hajtaniuk. Ehhez
kapcsolódón nagyon fontos a motiváció, a cég vezetésének a motiváció módszereit
úgy kell megválasztania, hogy az egyéneket a vállalati célok felé vigyék.
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További fontos jellemzője a céloknak, hogy hierarchiát alkotnak
szempontjából, úgymint:
 Hosszú távú
 Középtávú
 Rövidtávú célokat

időhorizontjuk

Itt kell arra felhívni a figyelmet, hogy a tervezési folyamat elején arra a kérdésre a választ,
hogy „Hova akarunk eljutni?” még csak előzetes formában kell megadni és a tervezési
folyamat előrehaladtával a beérkező és feldolgozott információk – például a SWOT- analízis
eredményei - felhasználásával kell véglegesíteni.
A célok nem csak az időhorizont mentén rendezhetők hierarchiába, hanem szintjük szerint is.
Ezek a célok az összvállalati szinttől a napi operatív szintig terjedhetnek. A célok
meghatározása elvezet a küldetés (mission) megfogalmazásához, úgy is fogalmazhatunk,
hogy a szervezeti célok hierarchiájának a csúcsán a küldetés helyezkedik el. A küldetést az
alábbi módon definiálhatjuk: Az adott vállalat nyilatkozata arról, hogy mi létezésének indoka,
mire törekszik, kiket és hogyan kíván szolgálni, milyen társadalmi értékekben hisz, és mit
tekint megkülönböztető jellemvonásának (Marosán, Gy. 2001).
A legtöbb stratégiai tervezéssel foglalkozó szakíró egyetért abban – és maga a konkrét
vállalati gyakorlat is azt mutatja -, hogy a küldetés kidolgozása, megfogalmazása során
kívánatos a jövőkép (vision) megfogalmazása is. A jövőképet az alábbi módon definiálhatjuk:
Egy olyan gondosan megfogalmazott és konkrét helyzetkép, amely világossá teszi azt, hogy
az adott cég adott idő múlva, hova akar eljutni (Csath, M. 2004).
Mind a küldetés, mind a jövőkép definíciója egy az egyben alkalmazható a desztinációkra,
ezért a tervezési munka első szakaszában a desztinációknál is meg kell fogalmazni ezeket.
Azaz egy-egy desztináció küldetésének (mission) megfogalmazása során ki kell fejezni azokat
az alapvető egyedi értékeket és célokat, amelyek más desztinációktól megkülönböztetik,
továbbá meg kell határozni azokat az attrakciókat és azt a vevőkört (értsd az adott desztinációt
felkereső turistákat), melyre kiterjed a tevékenysége.
Míg a küldetés (vision) megfogalmazása az adott desztinációt abban segíti, hogy tudatosan
építse a jövőjét. A jó jövőkép hosszú távú értékeket fejez ki, olyat, amelyről az adott
desztinációban dolgozók úgy vélik, hogy azért érdemes dolgozni. Azaz egy elérhető, vonzó,
kívánatos jövőbeli állapot felmutatása elsősorban a munkatársak mozgósítása szempontjából
fontos.
2. Második szakasz: Helyzetelemzés
A második lépcsőben át kell tekintenünk az adott desztináció működésének jellemzőit,
továbbá a desztináció mikro és makro környezetét. Ezen feladat elvégzéséhez a legtöbb
esetben ún. SWOT elemzést szoktak alkalmazni. A SWOT egy mozaikszó, mely az alábbi
elemekből épül fel:
 Strengths
Erősségek
 Weaknesses
Gyengeségek
 Opportunities
Lehetőségek
 Threats
Veszélyek
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A SWOT analízis egyes elemeinél az alábbi konkrét tényezőket kell/lehet vizsgálni egy-egy
desztináció esetében:
 Erősségek (Strengths)
Ennél az elemnél vizsgálandók azok a desztináció fejlődése során felhalmozott
tényezők, amelynél a desztinációnak előnye van a versenytársaival szemben. Egy
desztináció esetében ilyenek lehetnek:
 Világos stratégia
 Vonzó attrakciók.
 Jól képzett helyi munkaerő (értsd turizmusban jártas).
 Biztos pénzügyi helyzet.
 Kedvező márka image.
 Hozzáértő desztinációs menedzsment.


Gyengeségek (Weaknesses)
Ennél az elemnél vizsgálandók azok a desztináció fejlődése során felhalmozott
tényezők, amelynél a desztinációnak hátránya van versenytársaival szemben. Egy
desztináció esetében ilyenek lehetnek:
 Világos stratégia hiánya
 Elavult attrakciók
 Telítettség
 Rossz pénzügyi helyzet
 Alacsony hatékonyságú működés (értsd gyenge desztinációs menedzsment)
 Alacsony színvonalú marketing tevékenység



Lehetőségek (Opportunities)
Ennél az elemnél vizsgálandók azok a desztináció által befolyásolhatatlan tényezők,
amelyek kedvező feltételeket teremthetnek a fejlődés számára. Egy desztináció
esetében ilyenek lehetnek:
 Gyorsan bővülő piaci igények.
 Fogyasztói igények növekedése.
 A fogyasztók számát növelő életmódbeli változások.
 Kiterjedt politikai kapcsolatrendszer.
 Versenytársak nehézségei.



Veszélyek (Threats)
Ennél az elemnél vizsgálandók a desztináció működését befolyásoló külső hatások,
melyek kedvezőtlenül befolyásolhatják az adott desztináció fejlődését.
 A piac telítődése
 A fogyasztói igények kedvezőtlen irányú módosulása
 Gazdasági recesszió
 Az állami szabályozás kedvezőtlen változása
 Új versenytársak megjelenése

A SWOT-elemzés során be kell azonosítani és meg kell becsülni a fentebb felsorolt
tényezőket, majd szakértői becsléssel meg kell határozni a fontosságukat, majd kiválasztani
közülük azokat, amelyek valóságos fenyegetést és lehetőségeket teremtenek, illetve tényleges
és meghatározó erősségnek vagy gyengeségnek tekinthetők (Csath, M. 2004).
Hangsúlyoznunk kell, hogy a SWOT az egy stratégiai helyzetelemzés. Azaz nem ad részletes
eligazítást arra vonatkozóan, hogy a siker érdekében pontosan mit tegyen az adott desztináció,
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de azt megmutatja, hogy biztosan mit nem tehet (gyengeségek) és mitől kell óvakodnia
(veszélyek). Továbbá megvilágítja a belső erősségeket (erősségek) és megmutatja a környezet
változásaiból származó lehetséges utakat (lehetőségek). Általános tapasztalat, hogy a sikeres
vállalati/desztinációs stratégiák mindig az adott vállalat/desztináció erősségeire és
lehetőségeire építenek.
Véleményünk szerint a SWOT analízis felvázolja az adott desztináció mozgásterét. A legtöbb
vezető úgy véli, hogy egy-egy cég/desztináció bármilyen stratégiát választhat (Marosán, Gy.
2001), amit a szakirodalom vágyvezérelt gondolkodásnak (wishful thinkig) nevez. A SWOTelemzés pontosan az ilyen típusú hibák kiküszöbölésére alkalmas, mert egyértelműen
megmutatja, hogy az adott desztinációnak milyen irányban szabad/érdemes, illetve nem
szabad/érdemes elindulnia. Ezért valamennyi desztinációs stratégia kialakításának egyik
kulcspontja a megfelelő mélységű SWOT analízis elkészítése.
A desztinációk a legtöbb esetben ebben a szakaszban SWOT elemzést csinálnak, de meg kell
említenünk, hogy további elemzési módszerek is elképzelhetők, melyek az alábbiak
 Porter-féle iparági elemzés
Vizsgálandó kérdés: Milyen stratégiákkal lehet javítani az adott desztináció
versenypozícióját?
 Életciklus-elemzés
Vizsgálandó kérdés: Milyen stratégiák illeszthetők az adott desztináció életciklusához?
 Piaci pozícióelemzés
Vizsgálandó kérdés: Nyújt-e fejlődési lehetőséget a megcélzandó piaci szegmens?
 Portfólió elemzés
Vizsgálandó kérdés: Kiegyensúlyozott-e a portfólió? Lehet-e javítani a portfólió
kiegyensúlyozottságán?
 Értéklánc elemzés
Vizsgálandó kérdés: Javítja-e a kidolgozandó stratégia az értéktermelődést és
kiaknázza-e a desztináció már meglévő képességeit (értsd erősségeit)?
A fenti elemzési módszerek alkalmasak arra, hogy a SWOT-analízis mellett, vagy azt
kiegészítve elvégezzük az adott desztináció helyzetelemzését.
3. Harmadik szakasz: A szintézis megalkotása
A „szintézis megalkotásának” fogalma alatt az alábbi három lépcsőből álló folyamatot értjük:
 Első lépés: A lehetséges stratégiai alternatívák (forgatókönyvek) kidolgozása.
 Második lépés: A forgatókönyvek összevetése.
 Harmadik lépés: Döntés a forgatókönyvek között.
Az első lépésben el kell készíteni a lehetséges forgatókönyveket, azaz ki kell dolgozni
többfajta konkrét stratégia verziót. Egy-egy forgatókönyvvel szemben az a követelmény, hogy
az adott desztináció erősségeire építve kiaknázza a lehetőségeket, miközben elkerüli a
veszélyeket. Ennek a kritériumnak többféle forgatókönyv is megfelelhet, ez a magyarázata
annak, hogy a stratégiai tervezés során nem egy, hanem legalább kettő forgatókönyvet
szoktak kidolgozni. A forgatókönyvek kidolgozásakor a legtöbb esetben az alábbi három
kérdésre kell választ keresni (Marosán Gy 2001):
1. Milyen versenyelőny kiaknázására törekedik az adott desztináció?
2. Az adott desztináció tevékenysége milyen irányban fejleszthető tovább?
3. Milyen módon hajtható végre a fejlesztés?
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A fenti három kérdéshez két kiegészítő megjegyzést kell fűznünk: Egyrészt a harmadik
kérdésre a választ a következő alfejezetben – azaz a 8.2.2.4 fejezet részben - adjuk meg.
Másrészt jelen alfejezetben a stratégiai alternatívák kifejezés szinonimájaként a forgatókönyv
kifejezést alkalmazzuk, de amikor ezt a szót használjuk, akkor a Lengyel Márton által
használt (Lengyel, M. 2008) terminus technikusnak megfelelően valójában három fogalomra
gondolunk, úgymint:
a) Koncepció
b) Fejlesztési program
c) Projektek
A fenti három szó a turizmustervezésben és fejlesztésben, illetve a desztinációs tervezésben
egyaránt használatos a különféle tervek megnevezésére, ezért a 8.1.-es alfejezetben pontosan
definiáltuk tartalmukat.
Visszatérve a „szintézis megalkotásának” folyamatához, nézzük meg, az első lépcsőt,
melyben megalkotjuk a forgatókönyveket.

19. ábra: A forgatókönyvek (szcenáriók) logikai felépítése
Forrás: Veres, L. 2006. 64. old.
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A forgatókönyvek a jövő lehetséges változatait eseményláncok, vagy állapotok logikai útján
történő összekapcsolásával jelenítik meg. A 19. ábráról leolvashatjuk, hogy minden
forgatókönyv az ún. környezeti tényezőkből indul ki, az alábbi módon (Veres, L. 2006):
 Konstans (állandó) tényezők
Ezen tényezők azok a tényezők, amelyek értéke a forgatókönyv által vizsgált
időhorizonton belül nem változik.
 Előre jelezhető tényezők
Ezen tényezők azok a tényezők, amelyek értéke nagy valószínűséggel kiszámítható a
vizsgált időhorizonton belül.
 Előre nem jelezhető tényezők
Ezen tényezők azok a tényezők, amelyekkel kapcsolatban csak feltevésekkel élhetünk.
Pontosabban két feltevés elképzelhető: igen vagy nem.
Fontos hangsúlyozni, hogy a „konstans tényezőket” és az „előre jelezhető tényezőket”
valamennyi forgatókönyvnek tartalmaznia kell. Ebből logikusan következik, hogy az egyes
forgatókönyvek közötti eltérést valójában „az előre nem jelezhető tényezők” különbségei
fogják adni (Veres, L. 2006). A forgatókönyvírással kapcsolatban a következő tipikus
kérdések szoktak felmerülni (Csath, M. 2004):
 Hány forgatókönyv készüljön?
A rövid válasz az, hogy legalább kettő, hogy lehessen választani. De a szakirodalom
inkább négy forgatókönyv elkészítését javasolja.


Milyen témákat foglaljunk bele?
Minden olyan témára ki kell térni, amely befolyásolhatja az adott desztináció
stratégiáját.



Milyen időtávot fogjon át?
Az időtáv az adott desztináció gazdasági-társadalmi és politikai viszonyaitól függ.
Magyarországon nagyon sok esetben a stratégiák a 4 éves választási ciklusokhoz –
országyűlési, illetve önkormányzati választások – kötődnek.



Honnan származzanak a felhasznált adatok?
Pontosan azért kell a stratégiai tervezés során helyzetelemezést csinálni, hogy a
forgatókönyv írásához elegendő adat álljon rendelkezésre.



Milyen hosszú (terjedelmű) legyen a forgatókönyv?
Ez szintén a desztináció sajátosságaitól függ. Azaz minél nagyobb, sokszínűbb egy
desztináció annál nagyobb terjedelmű forgatókönyvek fognak születni.

A „szintézis megalkotásának” folyamatának második lépcsőjében történik meg a
forgatókönyvek összevetése. Az összevetéshez fel kell állítani egy ún. döntési
szempontrendszert, aminek alapvetően három sarokpontja van:
1. A megfelelőség
2. A megvalósíthatóság
3. Az elfogadhatóság
Nézzük meg ezen sarokpontokat részletesen. A megfelelőség azt jelenti, hogy azt kell
megvizsgálni, mennyiben ad választ az adott forgatókönyv a helyzetelemzés során feltárt
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szituációra. A megfelelőség elemzésekor elsősorban azt vesszük számba, hogy az egyes
forgatókönyvek mennyiben járulnak hozzá a kívánatos jövőkép eléréséhez. Az összevetés
során a forgatókönyvek közül kiszűrjük azokat, amelyek nem eredményeznek javulást a
desztináció pozícióiban.
A döntési szempontrendszer második eleme a megvalósíthatóság. Ennél azt vizsgáljuk, hogy
az adott forgatókönyv kivitelezhető-e? Vagyis rendelkezésre állnak-e mindazon erőforrások
és azok a képességek, amelyek a célok elérését biztosítják. Az összevetés ezen szakaszában az
alábbi kérdésekre kell választ keresnünk:
 Finanszírozható-e az adott forgatókönyv?
 Képes-e a desztináció az adott forgatókönyvben feltételezett teljesítményszint
elérésére?
 Rendelkezésre állnak-e a szükséges ismeretek?
 Rendelkezésre állnak-e a szükséges humán erőforrások?
 Képes-e a desztináció válaszolni a többi desztináció (értsd versenytársak)
ellenlépéseire?
 Van-e fogyasztói igény az adott forgatókönyv által felkínált attrakcióra?
Arra kell törekedni, hogy a fenti kérdésekre lehetőleg számszerűsíthető választ adjunk, mert
csak így végezhető el a forgatókönyvek objektív összehasonlítása.
A döntési szempontrendszer harmadik eleme az elfogadhatóság. Ez a sarokpont a döntési
szempontrendszer legszubjektívabb része, ugyanis ez a pont arról szól, hogy milyen
mértékben veszik figyelembe az egyes forgatókönyvek a kockázatviselők (stakeholders)
érdekeit.
Miután kidolgoztuk a döntési szempontrendszert, következik a szintézis megalkotásának
harmadik lépése: a döntés. Ez nem más, mint választás a lehetséges forgatókönyvek között. A
döntési folyamat egy racionális mérlegelési folyamat, melynek során a döntéshozó, aki
meghatározott ismeretekkel, készségekkel, tapasztalatokkal és értékekkel rendelkezik, választ
az egyes forgatókönyvekhez – más néven döntési alternatívákhoz tartozó kimenetelek között.
4. Negyedik szakasz: A fejlesztési célok meghatározása
Miután a döntés megszületett - azaz kiválasztották a forgatókönyvek közül azt, amelyről úgy
gondolták, hogy megvalósításával az adott desztináció sikeressé válhat -, következik a konkrét
fejlesztési célok meghatározása. A fejlesztési célok meghatározásánál az ún. kettős
integrációra kell törekedni (Lengyel, M. 2008):
 Külső integráció
Abból kell kiindulnunk, hogy a turizmus napjainkban már elismert területfejlesztési
tényező (Veres Lajos 2008/a) Ez konkrétan azzal a következménnyel jár, hogy a
turisztikai fejlesztési terveket integrálni kell a területfejlesztési tervekbe. Különösen
fontos, hogy az adott desztináció fejlesztését összehangolják az infrastruktúra és a
közlekedésfejlesztés terveivel (Veres, L. 2004; Rechnitzer, J. 1998), hiszen megfelelő
közlekedés nélkül a turista nem tudja megközelíteni a desztinációt.


Belső integráció
Ez alatt azt értjük, hogy a desztináció fejlesztése során alapvető feladat annak az
elérése, hogy a turista szükségleteit az adott desztináció teljes mértékben ki tudja
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elégíteni. Gondolunk itt az alábbiakra: közlekedés, szállás, étkezés, szabadidő
eltöltése, továbbá egészségügyi és biztonsági igények.
Ha sikerül a fenti külső és belső integrációt megvalósítani, akkor a turista utazási élménye
teljes lesz, aminek következtében egyrészt elviszi az adott desztináció jó hírét a világba,
másrészt pedig, ha teheti, később vissza fog térni az adott desztinációba.
A fentiekből levonható az a következtetés, hogy a desztináció sikerének egyik kulcspontja a
turisztikai termékfejlesztés (Lengyel, M. 2008). Induljunk ki abból, hogy egyetlen
régió/desztináció sem képes minden ember számára egyformán vonzó lenni. A modern
turizmus piaca igen sokszínű, ez a tény pedig megköveteli az adott desztinációtól, hogy
egyértelmű fejlesztési célokat tűzzön ki. Magyarul más desztinációval össze nem téveszthető
kínálati profilt alakítson ki. Nagyon sok desztináció tévútra téved, amikor a „mindent és
minden célcsoportot kiszolgálunk” szlogen mentén építi kínálatát. Véleményünk szerint az
adott desztináció szempontjából a helyes kérdésfeltevés így hangzik: Miként lehet turisztikai
kínálatunkat úgy fejleszteni, hogy más desztinációktól megkülönböztessük magunkat, és
kínálatunkat összetéveszthetetlen, sajátos arculatú márkatermékké fejlesszük?
Ha az adott desztináció stratégiájának kialakítása során erre a kérdésre keressük a választ,
akkor a kiemelt célcsoportok fogyasztói igényeihez igazodó, ún. exkluzív termékfejlesztést
hajtunk végre. A turisztikai termékfejlesztés sikere érdekében az alábbi alapelveket kell szem
előtt tartani (Lengyel, M. 20008):
 Törekedjünk a kettős integráció minél tökéletesebb megvalósítására.
 Folyamatosan figyeljük a turisztika keresleti irányzatait.
 Részesítsük előnyben az egyedi attrakciókat és ezekből építsünk ki saját márkanevet
az adott desztinációnak.
 A tömeges turizmus esetében is törekedjünk magas szolgáltatási színvonal elérésére.
 Használjuk ki a területi adottságokat annak érdekében, hogy az adott desztináció
számára versenyelőnyt tudjunk kiépíteni.
 Alkalmazzunk kreatív, újszerű megoldásokat.
 Keressünk új piaci réseket.
 Vonjuk be a helyi erőket, magyarul támogassuk az alulról jövő kezdeményezéseket.
Véleményünk szerint hosszú távon az a desztináció lesz sikeres, amely fejlesztési céljainak
kitűzésekor a fenti alapelveket messzemenően alkalmazni tudja.
5. Ötödik szakasz: A stratégia végrehajtása, a fejlesztések megvalósítása
A fejlesztési célok kitűzésével befejeztük a stratégia megalkotásának folyamatát – ezt
nevezzük más néven stratégiai tervezésnek -, és átlépünk a következő szakaszba, mely a
stratégia megvalósítása. A stratégia megvalósítása az ún. stratégiai akciókon keresztül
történik. A stratégiai akciók az alábbi szerepeket töltik be a stratégia megvalósításában
(Csath, M. 2004):
 A desztinációt a célok elérésén keresztül a jövőkép felé terelik
 Kihasználják a környezeti lehetőségeket
 Elkerülik a környezeti veszélyeket
 Kombinálják a versenyelőnyöket és a környezeti lehetőségeket
 Fejlesztik a képességeket
 Fenntartják, illetve megújítják a versenyelőnyöket
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A stratégiai menedzsmenttel foglalkozó szemináriumokon gyakran elhangzik az alábbi
„bölcsesség”: Minden stratégia annyit ér, amennyit sikerül belőle megvalósítani. Így joggal
merül fel a kérdés: Mitől függ a stratégia sikeres megvalósítása?
Egy amerikai szakíró (Galbraith, J. R. 1995) a stratégia sikeres végrehajtása szempontjából az
alábbi tényezőket emelte ki: 1. Maga a stratégia 2. A szervezet 3. A folyamatok 4. A
motiváció 5. Az emberek.
Nézzük meg, hogy a desztináció szempontjából ezen tényezők esetében mire kell különösen
figyelni annak érdekében, hogy a stratégiát sikeresen meg tudjuk valósítani:
 A szervezet esetében azt kell megnézni, hogy a desztináció munkaszervezete
alkalmas-e a stratégia végrehajtására. Sikerült-e megfelelő szervezeti-működési
struktúrát felállítani?
 A folyamatok esetében arra kell figyelni, hogy jól vannak-e megszervezve. Úgy
működnek-e, ahogy azt a stratégiai tervben rögzítettük?
 A motivációnál az a legfontosabb, hogy vajon a desztinációban dolgozók saját
személyes céljai össze vannak-e kapcsolva desztináció stratégiájában megfogalmazott
célokkal (Gulyás, L. 2008).
 Az emberek esetében pedig azt kell vizsgálni, hogy az adott desztinációs stratégiát
végrehajtó emberek rendelkeznek-e azzal a szaktudással és elkötelezettséggel, továbbá
tanulási és változtatási képességekkel, amelyek szükségesek a stratégia sikeres
végrehajtásához.(Gulyás, L. 2008).
A fenti felsorolásból a stratégia kimaradt, mivel a stratégiával részletesen foglalkoztunk az
előző fejezetekben. Összefoglalva, ha a fenti tényezőket sikerül jól megszervezni és
összehangolni, akkor minden adott a stratégia megavalósításához.
6. Hatodik szakasz: Ellenőrzés, visszacsatolás
A stratégia megvalósítását fontos folyamatosan nyomon követni, ezt a feladatot tölti be az
ellenőrzés. Itt jegyezzük meg, hogy a szakirodalomban szokták még használni az ellenőrzés
szinonimájaként a monitoring fogalmát is.
Az ellenőrzés lépései függetlenek az ellenőrizendő folyamat tartalmától, ezért a lépések
nagyon hasonlóak, akár egy konkrét termelő cégről, akár desztinációkról beszélünk (Marosán,
Gy. 2001):
1. lépés: Az ellenőrzendő területek meghatározása
Meg kell határozni azokat a kulcsterületeket, amelyeket a stratégia megvalósítása
közben rendszeresen ellenőrizni akarunk. Desztinációk esetében ez például lehet a
bevétel, vagy a turisták száma.
2. lépés: A célok/követelmények meghatározása
Egy korábbi alfejezetben a stratégiai célokat úgy definiáltuk, hogy azok a
mérföldkövek, amelyeket a cégnek el kell érnie ahhoz, hogy a jövőképpel leírt
állapotba kerülhessen. Ezek a stratégiai célok az ellenőrzés során lesznek azok a
követelmények, amelyek megvalósulását ellenőrizni kell. Az alapkérdés így hangzik:
Jó felé megyünk-e? Ha éppen a stratégia megvalósításának a végére értünk, akkor
pedig azt kell kérdeznünk, hogy: Odaértünk-e már ahová akartunk?
3. lépés: Maga a mérés
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Itt arra kell törekedni, hogy a mérés olyan mutatókkal történjen, amelyek lehetőleg
számszerűsíthetők.
4. lépés: Összevetés
A mérés során kapott adatokat összevetjük a stratégiai tervben előre rögzített
adatokkal (tervezett vagy más néven elvárt adatok). Az alapkérdés így hangzik: Ott
vagyunk, ahol lennünk kellene? A válasz alapvetően kétféle lehet:
 Igen ott vagyunk
 Nem pontosan ott vagyunk, ahol lennünk kellene.
5. Visszacsatolás
Ha az adatok összevetése során az derül ki, hogy nem ott vagyunk, ahol lennünk
kellene, akkor kerül sor erre a lépésre. Döntést kell arról hoznunk, hogy
beavatkozzunk-e a folyamatba. Itt jelezzük, elképzelhető olyan döntés is, hogy nem
érdemes beavatkozni a folyamatba.
6. A beavatkozás megvalósítása
Ez azokat a dolgokat jelentik, amelyek visszaterelik a stratégiát oda, ahová el
szeretnénk jutni.
Joggal merül fel a kérdés, szükség van-e rendszeres ellenőrzésre. A szakirodalom válasza
egyértelmű igen, és ezt az alábbi tényezőkkel indokolja:
 Egyre nehezebben lehet előre jelezni a környezeti feltételek változását.
 Mind a külső, mind a belső környezet egyre nagyobb komplexitást mutat.
 A stratégiát végrehajtó emberekről menet közben derülhet ki, hogy nem rendelkeznek
a stratégia sikeres végrehajtáshoz szükséges valamilyen kompetenciával.
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az ellenőrzés a stratégia végrehajtása során az egyik
legfontosabb feladat. Általában a stratégia megvalósítása hosszú távon történik ezért a
tényleges helyzet eltérhet a szándékolt/kívánatos jövőképtől.
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9. fejezet: Esettanulmányok
Ebben a fejezetben ismertetett esettanulmányokban két sikeres kísérlet kerül bemutatásra a
helyi desztinációk versenyképességének növelésére vonatkozóan. Az első példában egy
vidéki térség, a második példában egy nagyvárosi térség turizmusának fejlesztésére tett
lépéseket ismerhetjük meg. Ugyanazon probléma megoldására eltérő megközelítéseket, eltérő
módszereket alkalmaztak, eltérő feladatok felvállalásával.
9.1 Trossach desztinációja, Nagy-Britania, Skócia
(A Trossachs-i táj a „skóciai Fennföld” miniatür képe.)
A desztináció az egyik legnépszerűbb úti cél Skóciában. Területe hozzávetőlegesen 260 km²,
Skócia szívében található. Egyike a kiemelkedően szép természeti látnivalóknak egész
Skóciában, ahol a felföldek hegyei és tavai a mélyföldek erdős dombjaival, mezőgazdaságilag
művelt területeivel találkoznak. A térség népességének nagysága mintegy 6.000 fő, főként kis
vidéki közösségekben élnek, valamint két nagyobb városi központban Callander-ben és
Aberfoyle-ban. A helyi gazdaságra főleg az erdészet, a mezőgazdaság és a turizmus a
jellemző, melyek egyben a legtöbb munkahelyet is biztosítják. A 90-es évekre különösen a
térség természeti erőforrásaiban jelentős romlás következett be, mely a turisták elégedettségét
is negatívan befolyásolta. A helyi érdekeltek ráébredtek arra, hogy a turizmus fejlesztése
érdekében szükséges a látogatók elégedettségének javítása, a látogatói élmények fokozása,
amit részben környezeti fejlesztéseken, részben pedig a térség információs rendszerének
korszerűsítésén és a látogatómenedzsment eszközeinek alkalmazásán keresztül igyekeztek
megvalósítani.
1. Turizmus
A desztinációnak (és az itt élő embereknek) igen erős azonosságtudata volt (és van manapság
is). A természeti látnivalóknak és a legfontosabb városokból való könnyű
megközelíthetőségnek köszönhetően éves szinten igen jelentős nagyságú, mintegy 2,2 millió
turistát volt képes vonzani. A tömegkeresletet néhány nagyméretű attrakció kiszolgálta, ám a
turisztikai vállalkozások legnagyobb része családi kisvállalkozás. Az állami szektornak régóta
fennálló kötelezettségei voltak a terület turisztikai fejlesztése szempontjából, ám a
befektetések hiánya a látogatói élmények minőségének csökkenéséhez és egyes helyeken a
környezeti, természeti állapotok romlásához vezetett.
Ezeknek a problémáknak a megoldására indították el a turizmus legfontosabb állami
szervezeteit tömörítő társulás segítségével a Trossach-i Túrautak Turisztikai Menedzsment
Programját (Trossachs Trail Tourism Management Programme) 1992-ben. Ez egyeke volt
annak a 12 skóciai programnak, melyek a fenntartható turizmus kialakításáért küzdött helyi
szinten.
2. Stratégia
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A szakmával történő széleskörű egyeztetés után került kialakításra az átfogó stratégia,
melynek általános célja a turizmus fejlesztése volt a helyi közösség és gazdaság számára való
lehető legtöbb előny elérése, a természeti értékek (melyek a desztináció legfontosabb
attrakcióit is magába foglalta) fenntartásának és minőségének fejlesztése érdekében.
Az ezzel összefüggő fő célok:
 a környezeti, természeti értékek védelme, állapotuk javítása, megőrzése;
 a helyi turisztikai ágazat erősítése, a látogatói élmények minőségének javítása;
 a látogatók hozzájárulásainak ösztönzése;
 a desztináció értékeinek ismertetése, a látogatók tudásának növelése ezen értékek
megbecsülése, megóvása érdekében;
 a látogatók számának és tevékenységeinek figyelemmel kísérése (monitoring felállítása),
a turizmus hatásainak ellenőrizése és menedzselése érdekében.
3. Minőség
A látogatói élmények minőségének javítása nagyon fontos cél volt, melyet a természeti
források állapotának javításával, a látogatómenedzsment alkalmazásával és a szükséges és
megfelelő minőségű információk biztosításával igyekeztek elérni. Az egyéni
kezdeményezések, szövetségek szintén igyekeztek megtenni mindent a minőség javítása
érdekében tagjaiknak nyújtott oktatási és tréning programok, fejlesztési támogatások és
marketing szolgáltatások nyújtásán keresztül.
4. Vezetés és partnerség
Számos állami szervezet volt érintett a desztináció turizmusában, mind stratégiai szinten
(Regionális Turisztikai Igazgatóság, helyi önkormányzatok), mind földbirotkosként (Erdészeti
Bizottság, Regionális Vízügyi Vállalat). Néhány közülük csatlakozott a helyi vidékfejlesztési
társuláshoz is (The Rural Stirling Partnership), mely a vidék fenntartható gazdasági
fejlesztését tűzte ki fő célul, és több turizmussal kapcsolatos projektet is végrehajtott.
A turizmus menedzsment program megvalósítása érdekében létrejött együttműködés nem a
partnerek meglévő programjait kívánta helyettesíteni, hanem igyekezett azokat kiegészíteni,
például a marketing területén. Ennek segítségével az egymáshoz kapcsolódó problémák
megoldására és a szükséges anyagi bázis megteremtésére egy sokkal szélesebb kör
bevonásával kerülhetett sor. A koordinálás nagyon sikeres volt a befolyásos partnerek
összefogása terén az eltérő anyagi hozzájárulások, a környezetvédelemi és a turisztikaigazdasági érdekek között húzódó konfliktusok ellenére is. Ez annak volt köszönhető, hogy
erre a pozícióra egy helybelit választottak, ami önmagában egy sikertényező volt a helyi
problámák megértése, a szélesebb kommunikáció létrehozása szempontjából.
Azonban még az együttműködés megkezdésének kezdeti szakaszában feltűnt, hogy a magán
szektor és a közösségi szervezetek részvétele igen visszafogott a programban. Ennek
kiküszöbölésére a következő lépéseket tették:
 fórumokat szerveztek a magánszektor és a közösségi szektor részvételével, hogy a
program megvalósítását és a jövőbeli munkákat átbeszéljék,
 a legfontosabb problémákra külön (témák szerinti) találkozókat szerveztek,

155

 a helyi közösségi tanácsokkal kialakított kiválló kommunikáció eredményeként
számos közösségi terv megvalósulását támogatták, mint például az öreg mérföldkövek
helyreállítását a helyi útak mentén, mind a helyiek mind a turisták megelégedettségére,
 a Trossachs-i Turisztikai Szövetség (The Trossachs Tourist Association) közvetítőként
segítette a kapcsolatépítést a helyi magánszektorral és anyagilag is támogatott néhány
projektet a programban.
5. Turisztikai termékek és marketingkezdeményezések
Kiemelkedő cél volt a látogatók szükséges információkkal történő ellátása és a turistajelölések
problémáinak megoldása. Ezek érdekében a következő lépéseket tették:
 A Trossachs-i túrautak (The Trossachs Trail) kiadvány létrehozása: Ezek az utak,
útvonalak olyan gépkocsi túraútvonalakat jelentettek, melyek az egyes turisztikai
vállalkozásokat összekötik a természeti attrakciókkal a desztináció egész területén. A
látnivalók és az útvonalak egy színes térkép alapú füzetecskében kerületek bemutatásra
számos idegen nyelven. Ez a füzetecske igen népszerű lett, erősíti a desztinációs tudatot
és látogató központú.
 Turistajelölések: 40 információs táblából létrehozott hálózat került kihelyezésre
parkolókban és az utak mentén. A települések üdvözlő táblákat helyeztek ki és a
közlekedési útvonalak jelölését is javították, hogy a látogatóknak könnyebb eligazodást
és biztonságosabb közlekedést nyújtsanak.
 Turisztikai Információs Központ: A desztinációban két turisztikai információs köpont
volt, melyek önmagukban, mint attrakciók szerepeltek, ahol az információszolgáltatáson
kívül a kulturális és természeti örökségek is bemutatásra kerültek, valamint számos
programot, rendezvényt szerveztek, vásárlási lehetőségeket biztosítottak. Ezek
továbbfejlesztése kiemelkedő jelentőséggel bírt a természeti értékek bemutatása, az
ismeretterjesztés és a természetben való mozgás, viselkedés szabályainak
megismertetése terén.
 Fizikai infrastruktúra: A fejlesztések nagy része gyalogutak építését, szeméttárolók
kihelyezését és mosdók felállítását jelentette. Számos helyen építettek parkolókat és
étkezési lehetőségeket biztosító üzleteket, hogy a látogatók komfortérzetét javítsák. A
tervezésnél és a megvalósításnál következetesen alkalmazták a helyi nyersanyagokat és
stílusokat.
 Biztonság mérése: Az együttműködés a biztonság kérdéseiben igen kezdeményező volt,
akár az utakkal, akár a vidéki programokkal kapcsolatban került összefüggésbe. Több
eredménye is lett ennek a munkának:
o kiadtak egy füzetet a biztonsággal kapcsolatban felmerülő kérdések
megválaszolására, amely egyszerű tanácsokat tartalmazott a bűnügyek
megelőzése, az utakon való közlekedés biztonsága érdekében, valamint a vízi,
és hegyvidéki túrázás során alkalmazandó elővigyázatossággal kapcsolatban,
o olyan sétaútvonalakat jelöltek ki, melyeket a rendőrség és a földtulajdonosok
egyaránt javasoltak,
o nyilvánosságra hozták a gyalogutak minőségét, hogy a nem biztonságos utakat
mind helyben, mind nyomtatott formában jelőljék,
o a gyalogutak használatának ösztönzésére a veszélyes sziklás területeken
található túraútvonalak kezdőpontjainál kevésbé világos útmutató táblákat
helyeztek el, hogy a nem gyakorlott gyalogtúrázókat elbátorotalanítsák a
továbbhaladástól.
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 Gastronómia: A helyi vidékfejlesztési együttműködés (Rural Stirling Partnership) volt
a vezetője az ún. Food Partnership Project-nek, mely egy skóciai kutatás
eredményeként jött létre. Ez a nemzeti kutatás kimutatta, hogy az étel nem csupán
másodlagos az attrakciók sorában a természeti szépségek mellett, hanem a látogatók
elégedettsége szempontjából igen alacsonyra értékelt. A projekt fő célja volt, hogy a
helyi kereskedelmet és az ebben rejlő marketing lehetőségeket ösztönözzék a
turisztikai vállalkozások szempontjából.
 Marketing: A desztináció marketing munkájának nagy részét a regionális turisztikai
szervezet végezte, melynek során nyomtatott anyagokat hozott létre és központi
foglalási szolgáltatást nyújtott. Ezen tevékenységek korszerűsítése mellett a helyi
turisztikai szövetség egy Trossachs-i web oldalt hozott létre.
6. A minőség menedzsment
Kulcsfontosságú szerepe volt az átfogó monitoring programnak, melynek fő célja a
látogatások számának, elégedettségének és a látogatók hozzáállásának nyomonkövetése:
 a közutakon és a gyalogösvényeken forgalomszámlálókat helyeztek ki,
 1994 és 1997 között a desztinációban széleskörű kutatásokat szerveztek,
 látogatói elégedettségeket vizsgáltak a turisztikai látnivalóknál és üzleteknél, az
információs központoknál és helyi boltoknál,
 egy gazdasági felmérés, mely 130 vállalkozással is készített interjút, vizsgálta az üzleti
tevékenység általános szintjét, valamint a program ismertségét és hatásait.
Bár a stratégia által javasolt természetvédelmi monitoring rendszer felállítása túlságosan
költséges lett volna, a fentiekben említett kutatások és számlálások lehetővé tették a látogatók
számának nyomonkövetését. A turisták mozgásának figyelemmel kísérése segített a
rendelkezésre álló pénzek hatékony elköltésében, hogy a leginkább igénybe vett területek
megóvásra kerülhessenek. A turisták elégedettségvizsgálatát felhasználták a döntéshozási
folyamatokban. Például útikalauzokat készítettek az igényként jelentkező rövid körsétákra.
Jelentős érdeklődés mutatkozott a természetvédelmi ismeretek iránt is, amit a különböző
bemutatók és a látogatóközpontok kínálata igyekezett minél széleskörűbben kielégíteni
(Trossachs Discovery Centre, Scottish Wool Centre).
A helyi turizmus minőségének fejlesztése érdekében a Regionális Turisztikai Tanács a helyi
vállalkozókkal több programot is elindított:
- helyi kisvállalkozásoknak max. 8.000 eurós támogatást lehetett elnyernie piacfejlesztési
tevékenységekre és fizikai javításokra,
- a tréning program több mint 40 workshop-ot szervezett évente,
- a miőségbiztosítási program (Scottish Tourist Board’s Quality Assurance Scheme)
évenkénti vizsgálatot jelent a különböző típusú vállalkozások osztályozása érdekében (pl.
étterem, hotel, vendégház, stb.), mellyel 1-től 5 csillagos minősítést lehet szerezni,
- a mozgássérültek könnyebb mozgásának biztosítása érdekében a vállalkozások szintén
értékelhetővé váltak, melynek során három fokozatot nyerhettek el attól függően, hogy a
kialakítás mennyire tette lehetővé a mozgássérültek önálló mozgását,
- a Skót Turisztikai Igazgatóság irányításával és a helyi turisztikai szervezetek támogatásával
a minőségbiztosítás egyik elemeként jelenik meg a Zöld Turizmus Üzleti Terv (The Green
Tourism Business Scheme), mely lehetőséget biztosít az „eco-label” jelzés arany, ezüst,
bronzszínben történő elnyerésére.
7. A turizmus hatásainak kezelése (menedzselése)
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Valamennyi program között a legfőbb prioritást a természetvédelem és a
látogatómenedzsment jelentette. A látogatóknak szóló jelölések és a természetvédelmi
üzenetek valamennyi nyomtatott anyagban megjelentek, melyeket a desztináció információs
központjaiban szintén alkalmaztak. A legérzékenyebb természeti látnivalóknak a védelmét
egyes esetekben „távolból történő bemutatással” oldották meg. Ezeken a helyeken bemutató
táblák és távcsövek kerültek felállításra. A környezeti terhelés csökkentése érdekében egy
helyi „régimódi” busz, a Trossach’s Trundler, a túraútvonalak mentén halad a nyár folyamán,
mellyel lehetőség nyílik a vidék autó nélküli felfedezésére.
8. Eredmények és jövőbeli kilátások
A turizmus menedzsment stratégia által javasolt programok nagy része megvalósult, melynek
eredményeként a természeti regenerálódási folyamat elindult és a látogatói létesítmények
fejlesztése is megtörtént. A kutatási eredmények igen magas látogatói elégedettséget
rögzítettek, ami azt bizonyítja, hogy a javasolt programokat jól hajtották végre. A helyi
kisvállalkozások ötöde úgy értékelte, hogy a projekt kicsi, de pozitív változást eredményezett
az életükben. A desztináció elnyerte 1994-ben a Skót Turisztikai Igazgatóság díját is, amiért
olyan kiváló példát mutatott a természeti és ember alkotta attrakciók védelmében desztinációs
szinten.
A jövőt illetőleg az alábbi teendőket határozták meg:
- Meg kell tervezni a projektek eredményeként létrejött létesítmények, eszközök
folyamatos karbantartását (pl. a turisztikai információs táblák újrafestését, melyeket a
helyi földbirtokosok sok esetben elfelejtenek megtenni),
- Hosszabb távon azonban a desztinácó jövője azon nyugszik, hogy az első skót nemzeti
park kijelölése a területre esik-e vagy nem, mely 2001 után dől el. Ezért minden
érintettnek sokat kell tennie. (A nemzeti park 2003-ban megalakult, köszönhetően a
lelkiismeretes, tudatos munkának és tervezésnek).
Összefoglalva, a bemutatott program sikerének kulcselemei:
 a vállalkozások fizikai fejlesztései a turisták által megtapasztalható élmények
minőségének növelése érdekében történtek,
 a látogató központúság, az információbiztosítás fontosságának hangsúlyozása,
 az erős stratégiához kapcsolódó világos célok és akciótervek,
 rugalmas partnerkapcsolatok az érintettekkel a szinergia érvényesülése érdekében,
 a helyi közösségek bevonása a megbízhatóság, hitelesség kialakítása érdekében,
 szisztematikus és átfogó jellegű monitoring program.
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Forrás:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/studies/towards_quality_tourism_rural_urban_coastal/iqm_r
ural_en.pdf

9.2 Gothenburg (Göteborg) desztinációja, Svédország
A várost 1621-ben alapították a hollandok. Igen gyorsan fejlődő kereskedelmi központtá vált
a történelem során, mely pozícióját azóta is tartja. Bár a régi város nagy része mára már
eltűnt, a csatornák még mindig sugározzák a holland hatásokat. Svédország második
legnagyobb városa a Göta folyó partján fekszik, tulajdonképpen Skandinávia kapuja.
Lakosainak száma mintegy félmillió fő, ám a tágabb értelemben vett város (a desztináció)
lakosainak száma közel egymillió. Göteborg fontos kereskedelmi és egyetemi központ,
számos híres hazai és nemzetközi vállalat székhelye. Konferencia központként már 1917 óta
ismert. Skandinávia legnagyobb tengeri kikötője található itt.
1. Turizmus
Néhány adat a város turizmusára vonatkozóan 1997-ben:
 5,4 millió egynapos látogató éves szinten,
 174 hotel, 10.359 ágy, 1.626.000 vendégéjszaka,
 az átlagos tartózkodási idő 2,75 nap,
 az átlagos költés 52 EUR/fő/nap,
 a turistáknak 31 % -a külföldi,
 az üzleti turisták aránya 63,4 %, a konferencia turisták aránya 12 %, a szabadidős
turisták aránya 17 %,
 25 kongresszusi és konferencia központ, egyenként 10.000-12.000 férőhellyel.
A fő attrakciók sorában megtalálhatóak a régi holland csatornák, múzeumok, az opera és
sokszínű színházi világ, híres piacok (pl. a hal piac, régiség piacok), aukciós házak, a Liseberg
Amusement Park (2,5 millió látogató évente), mely a legnagyobb szórakoztatópark egész
Skandináviában, a botanikus kert, számos golf pálya, a nyugati tengerpart szigetei, melyek
nagyon közel fekszenek a városhoz, rendezvények és nyári fesztiválok.
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A turizmusfejlesztés hátterében annak felismerése állt, hogy a nemzetközi verseny egyre
erősebb kiéleződése veszélyezteti a város nemzetközi piaci pozícióját, ezért annak védelme és
megerősítése érdekében, az üzleti és a konferenciaturizmus piacán az érintettek közös
összefogására van szükség. Ezért egy városi szintű minőségbiztosítási rendszer bevezetését
határozták el integrált szemléletben. Fontosnak tartották emellett a fenntartható módon való
turizmusfejlesztést, melyet a helyibeliek életminőség védelmének biztosításával, főként a
környezet- és természetvédelem növelésével kívántak biztosítani.
2. A fő célok és a partnerek
Röviden, a turizmusfejlesztés legfontosabb céljai az alábbiak voltak:
 A térség turisztikai pozíciójának erősítése és a helyi lakosok életminőségének
védelme.
 A városi turizmusfejlesztés érdekében az állami és a privát szektor közös
felelősségvállalásának kialakítása.
 Erős politikai támogatás megszerzése.
A legfőbb partner a Gothenburg’s IQM (Integrate Quality Management – Integrált Minőség
Menedzsment), melyet a magán és állami szektor által közösen létrehozott Göteborg & Co
hozott létre. Az utóbbi fő feladata a város egész területén a turizmus fejlesztése. A városi
önkormányzat (55%), a göteborgi régió (15%) és a magánszféra hozta létre (30%). Tagjai
között megtalálható volt a kereskedelmi és ipari kamara, a Svéd Kiállítási és Konferencia
Központ, a Stena Line Ferries hajózási vállalat, különböző kereskedelmi és hotel szövetségek.
A Göteborg & Co az egyetlen olyan turisztikai szervezet, melynek számottevő pénzügyi
alapja volt, az ún. Greater Göteborg (Göteborg térség, desztináció) egész területén dolgozott,
és a legfontosabb regionális gazdasági és társadalmi partnerek támogatását élvezte, akik
valamennyien szintén tagjai voltak a szervezetnek.
A turizmus erős politikai támogatást kapott városi szinten, mivel a regionális tanács elnöke
egyben a Göteborg & Co elnöke is volt. Ez komoly hajtóerőt jelentett a turizmusfejlesztésben.
A Göteborg & Co-nál négy főosztályt hoztak létre:
 A magánturizmus főosztálya az egyéni és a csoportos turisták turisztikai termékeinek
fejlesztéséért és marketingjéért volt felelős, szoros együttműködésben dolgozott a
turisztikai termékeket nyújtó vállalkozásokkal;
 Az üzleti turizmus főosztálya a város profiljának megerősítéséért volt felelős, hogy
világviszonylatban is kiemelkedő helyszíne legyen a kereskedelmi vásároknak és
konferenciáknak.
Ennek megvalósítása érdekében az iroda több mint 75
vállalkozással és kulcspartnerrel írt alá megállapodást, mind a városból, mind a
régióból;
 A rendezvények főosztályának volt a feladata a városi rendezvények számának
további emelése. Ezért együttműködött a legfontosabb önkormányzati osztályokkal,
állami és magán szolgáltatásokkal, akik az attrakciókért, az utak állapotáért, a
tisztaságért, a környezetvédelemért, a közbiztonságért, a közlekedés lebonyolításáért,
stb. voltak felelősek. Számos fesztivált és rendezvényt is le kellett bonyolítaniuk, mint
például a Göteborgs-Kalaset, a Science Festival, a Cutty Sark Tall Ships Races;
 A kereskedelmi és ipari főosztály, amelyik a város 21 legnagyobb vállalatával tartott
szoros kapcsolatot, felelős volt az információáramlás biztosításáért az egész
szektorban.
Göteborg & Co-nak négy alosztálya logisztikai támogatást nyújtott a főosztályoknak:
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 a stratégiai monitoring alosztály, mely a turisztikai termékek fejlesztésének
figyelemmel kíséréséért volt felelős,
 a turisztikai információs alosztály,
 a média kapcsolatok alosztály,
 az adminisztrációs és pénzügyi alosztály.
Számos nemzeti partner, mint a Svéd Utazási és Turisztikai Tanács (Swedish Travel and
Tourism Council), a Svéd Turisztikai Hivatal (Swedish Tourist Authority) és a Svéd Utazási
és Turisztikai Iparági Szövetség (Swedish Travel and Tourist Industry Federation) közvetlen
vagy közvetett szerepet játszott ebben a turizmusfejlesztési programban az információs,
promóciós, reprezentációs és együttműködési tervek megvalósításán keresztül.
3. Stratégia és politikák
Göteborg & Co legfontosabb célja volt, hogy (Göteborg) ismertebb legyen, hogy turisztikai
desztinációként a turisztikai piac négy célszegmensében tudja ajánlani:
 A magánturizmus esetében a fő célcsoportok: svéd, norvég, dán, német, holland,
angol, amerikai és japán turisták. Ezért a főosztály együttműködési lehetőségeket
keresett a legfontosabb skandináv városokkal és tengeri hajózási vállalatokkal. A nyári
időszakban a fő célcsoport a családok, az év többi részében pedig a felnőtt
korosztályok, akik pihenni és feltöltődni szeretnének. Az egynapos látogatók szintén
nagyon fontosak voltak.
 Az üzleti turisztikai főosztály legfontosabb feladata volt a desztináció turisztikai
résztvevőinek bevonása az üzleti turizmus tevékenységeibe, a nyilvánosság és a média
figyelmének ráirányítása a városban tartott kongresszusokra és konferenciákra, a
közbiztonság javítása, folyamatos kapcsolatok létrehozása a gazdasági szektorok és a
politikai hivatalok között. Több mint 200 ügyféllel alakított ki kapcsolatot, akik mind
rendezvényeket szerveztek.
 A rendezvények főosztálya a rendezvényszervezésre koncentrált, hogy a város
gazdasági haszna minél nagyobb legyen, hogy a város minél szélesebb közönség
számára legyen ismert és vonzó, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, és a
rendezvények hozzájáruljanak a város márkájának és imázsának javításához, segítve a
desztináció marketing tevékenységét.
 A kereskedelmi és ipari főosztály legfontosabb munkái közé tartozott a nemzeti és
külföldi befektetőkkel való kapcsolattartás, akik a város területén tervezték vállalataik
felállítását, a városban való továbbtanulási lehetőségek népszerűsítése a svéd fiatalok
között, kapcsolattartás a nyilvánosság véleményét formáló hírességekkel, és helyi
lakosokkal, hogy a város képviselőivé, nagyköveteivé válhassanak.
A célok megvalósítására kidolgozott stratégia lényege tehát a következő volt:
 a magánszektorral való partnerség kiépítése és megerősítése,
 a partnerek ösztönzése az aktív szerepvállalásra a szervezetben,
 hosszú távú együttműködési megállapodások létrehozása a stratégiai partnerekkel.
Számos politika került megfogalmazásra, ilyenek:
 benchmarking kezdeményezés és minőségi standardok létrehozása,
 a négy elsődleges turisztikai szegmensre (magán turizmus, üzleti turizmus,
rendezvények, kereskedelem és ipar) fókuszáló marketingstratégiák kidolgozása,
 együttműködési stratégia,
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minőségi monitoring felállítása,
környezetvédelmi politika,
10 pontos helyi Agenda 21 megfogalmazása,
azoknak a „természetvédelmi területeknek” a kijelölése, ahol a közúti közlekedés
korlátozott,
 EU programokban való részvétel,
 a legsikeresebb vállalkozások díjazása a környezetvédelem terén,
 WINGS adatbázis.
4. Környezetvédelmi politika és a helyi Agenda 21
Göteborgban a környezetvédelem az egyik fő prioritás. Mindenkinek be kell tartania a városi
előírásokat. Göteborg tagja az Európai városok hálózatának, akik aláírták az Aalborg Kartát a
helyi Agenda 21 létrehozása érdekében. Ennek fő célja volt, egy fenntartható fejlődés
stratégiájának és politikájának kidolgozása, hogy a jövő generációi számára az életminőség
megőrizhető lehessen.
A 10 pontos helyi Agenda 21 keretet biztosított a környezetvédelmi politika számára:
1. a természeti erőforrások korlátozott használata,
2. az ember és a természet megbecsülése,
3. egy jobb környezetért való közösségi tervezés,
4. mindenki részvétele,
5. informálás és nevelés,
6. hosszú távú tervezés a környezetvédelem érdekében,
7. környezetbarát termékek és szolgáltatások vásárlása,
8. magánszektorral való együttműködés,
9. együttműködés a határon túli partnerekkel,
10. a kutatással és fejlesztéssel történő együttműködés.
5. Megvalósítás és működtetés
-

Helyzetelemzés – Benchmarking

1999-ben a Stockholmi Turisztikai Irodával létrehozott közös projektben nyílt először
lehetőség az általános és specifikus turisztikai információk cseréjére, számos turisztikai
attrakcióra és rendezvényre vonatkozó statisztikák, tanulmányok megismerésére, a
statisztikák minőségének javítási módszereinek elsajátítására, és a minőségi standardok
kereteinek elkészítésére.
-

Közszolgáltatások kibővítése

Göteborg az egyik legbiztonságosabb európai nagyváros, különösen figyelemre méltó ez az
eredmény hatalmas tengeri kikötője és az átutazók magas száma miatt. Tisztaságáról is híres,
melyet tovább javított a szelektív szemétgyűjtés és az újrahasznosítás bevezetése. Az
önkormányzat javította a tömegközlekedés minőségét és kibővítette a szolgáltatási kört,
miközben a parkolóhelyek számát csökkentette a városközpontban. Bevezetésre került egy új
információs rendszer (GLAB on-line közlekedési információ rendszer), hogy az utasokat
világos információkkal lássák el a pontos érkezési időről.
-

Szolgáltatások az ipari szakértők számára
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A belső kommunikáció a Göteborg & Co négy főosztályának közreműködésével valósul meg
formális (megállapodások) és informális kapcsolatok (munkacsoportok, kontaktszemélyek)
útján, melyeket a város legfőbb turisztikai partnereivel hoztak létre. Ez a struktúra látja el a
szükséges információkkal a vállalkozásokat, hogy promóciós anyagaikat összeállíthassák.
A külső kommunikációt a nemzeti és regionális szervezetekkel közösen irányítják, melyek
egyaránt felelősek az információért és a promócióért is. Interneten keresztül lehet
csomagajánlatokról, rendezvényekről informálódni, vagy jegyet vásárolni. A
tömegközlekedés fejlesztése, ingyenes turisztikai szolgáltatások bevezetése, információs és
szálláslehetőségek hozzáférhetőségének biztosítása növelte a város vonzerejét a diákság és a
fiatal korosztály körében.
-

Piackutatások, látogatói elégedettség

Göteborg & Co rendszeresen hajtott végre felméréseket a turisták valamennyi csoportja
között. A piaci trendeket és a szolgáltatások minőségének javítását szintén figyelemmel
kísérték. Különösen sokat foglalkoztak a panaszok kezelésével. A legfontosabb információkat
azonnal továbbították valamennyi szakmabelinek a formális és az informális csatornákon
keresztül.
- A helybeliek elégedettsége és a közösségi integráció
Az elégedettség mérését fesztiválok során végezték, tanulmányokat készítettek a
környezetvédelmi tevékenységekről, a lakosság véleményének megismeréséről. A tengeri és
levegőszennyezettség vizsgálatok mellett a fő eredmény az iskolás gyerekek
környezetvédelmi oktatásának megszervezése volt.
-

Minőségbiztosítási eredmények

Göteborg & Co’ rendszeres végzett széleskörű kutatásai lehetővé tették a negyedéves és
féléves turisztikai előrejelzéseket. Számos tényező járult hozzá, hogy a minőségbiztosítási
rendszer kiépítésére tett kezdeményezés teljesüljön:
- az erős hatósági testület, politikai támogatás, összegyűjtötte az állami, a magán, a
regionális, a helyi résztvevőket, hogy jól meghatározott célpiacok fejlesztésében
dolgozzanak együtt;
- a környezetvédelem minőségét politikai szempontból is prioritásként kezelték, az
elkészült átfogó stratégiában valamennyi gazdasági és társadalmi partner, valamint a
helybeliek aktív résztvevők voltak.
Az IQM megvalósulásának sikerét annak köszönhette, hogy az üzleti turisztikai szektor
kiemelt szerepet kapott ebben a tevékenységben (a kongresszusok és konferenciák által), ami
nagy erővel széles körben volt képes ösztönözni a minőségbiztosítási menedzsment rendszer
(IQM) alkalmazását.
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Forrás:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/studies/towards_quality_tourism_rural_urban_coastal/iqm_ur
ban_en.pdf

Irodalomjegyzék
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/studies/towards_quality_tourism_rural_urb
an_coastal/iqm_rural_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/studies/towards_quality_tourism_rural_urb
an_coastal/iqm_urban_en.pdf
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