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ELŐADÁS TÉMAKÖRE 

A desztinációval kapcsolatos fogalomrendszer  
  

 

 

•  A desztináció fogalma 

 

•  A desztináció menedzsment fogalma  

 

•  A turisztikai szervezetek meghatározása és csoportosítása  



• célterület, amelyet a turista, mint utazási célt kiválaszt; 

• nem csak célterület, hanem fogadó terület is, 

• a turizmus alapvető egysége; 

• meghatározása a turista szemszögéből történik; 

• fizikailag, földrajzilag körülhatárolható hely/térség; 

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

turisztikai vonzerőket, termékeket, szolgáltatásokat és egyéb háttér-

szolgáltatásokat tartalmaz;  

• számos érintettet, szereplőt foglal magába, akik együttműködnek 

egymással, 

• rendelkezik imázzsal, 

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

keresztül szubjektíven ítélhet meg egy desztinációt); 

• integrált tapasztalatokat nyújt a turista számára; 

• tágabb értelemben turisztikai termék, amely a turizmus piacán más 

turisztikai termékekkel (azaz desztinációkkal) versenyez; 

• egy olyan komplex és integrált rendszer, amely a sikeres 

működtetéséhez korszerű turizmusirányítási és menedzsment szervezet 

meglétét feltételezi. 

A DESZTINÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA 

 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: 

A turisztikai szervezetek 

menedzsmentje 

Az előadás anyagát készítette: 

Dr. Panyor Ágota 
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar 



ELŐADÁS TÉMAKÖREI 

A turisztikai szervezetek menedzsmentje  
  

• A turisztikai értéklánc elemei 

• Desztináció menedzsment szintek – érintettek 

• A TDM szervezetek sajátos feladatai a különböző szinteken 

• Tervezési folyamat 

• Plog személyiségtípusai 

• A pszichocentrikusok és allocentrikusok jellemzői 

• Cohen turistakategóriái 

• Smith turistatipológiája 

• Butler desztináció életciklus-görbéje 

 

 

 



  A TURISZTIKAI ÉRTÉKLÁNC ELEMEI 
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Desztináció menedzsment szintek – érintettek 
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  A TDM szervezetek sajátos feladatai a különböző szinteken 

 

Feladat 

Település Térség Régió 

Tervezés ◊ ● ● 

Fejlesztés ● ● ◊ 

Desztinációs marketing ◊ ● ● 

Attrakció- és 

látogatómenedzsment 

● ● ◊ 

Minőségbiztosítás ◊ ◊ ● 

Monitoring ◊ ◊ ● 

Szakmai képzés ◊ ◊ ● 

Érdekképviselet ◊ ◊ ● 

Jelmagyarázat: ● kiemelt feladat  ◊ rész- vagy eseti feladat 



  

 TERVEZÉSI FOLYAMAT 

1. Általános és elérendő célok 

2. Helyzetelemzés 

3 Szintézis, előrejelzések fejlesztési 

alternatívák  

4. Konkrét fejlesztési célok és stratégiák 

meghatározása 

5. Megvalósítás 

6. Ellenőrzés és visszacsatolás 

7. A terv (célok) és a tények 

eltérése esetén a terv módosítása 

vagy alternatív terv  

kidolgozása  



PLOG SZEMÉLYISÉGTÍPUSAI 



A PSZICHOCENTRIKUSOK ÉS ALLOCENTRIKUSOK JELLEMZŐI 

Pszichocentrikusok Allocentrikusok 

 Ismerős úti célok 

 A célterületen megszokott tevékenységek 

 Napsütést és szórakozást keresnek 

 Kikapcsolódás 

 Előnyben részesíti az autót 

 Jól kiépített turisztikai szolgáltatásokat keres 

(szállodák, családi éttermek, turistaüzletek) 

 Családias hangulat, megszokott szórakozás 

„nem külföldi” jelleg 

 Szolgáltatások teljes körének igénybevétele, sok 

előre megszervezett programmal  

 

 Turisták által nem látogatott úti célok 

 Új élmények 

 Magas aktivitási szint 

 Új és szokatlan desztinációkat keresnek 

 Felfedezésre törekvés 

 Előnyben részesíti a repülést 

 Élvezi a más, idegen kultúrákból származó 

emberekkel a találkozást 

 Igénybe vett turisztikai szolgáltatások: 

elfogadható vagy jó szállás és étkezés, nem 

feltétlenül modern vagy szállodalánchoz tartozó 

szállodás, néhány turista-attrakció 

 A megszervezett út tartalmazza az alapvető 

dolgokat (szállás, közlekedés), valamint elég sok 

szabadidőt, a szervezés legyen rugalmas 



COHEN TURISTAKATEGÓRIÁI 

Vándor 

Teljesen új utat keres; elkerüli a turizmus 

szektorát; beleolvad a helyi kultúrába, 

személyes kapcsolatba kerül a helyi lakosokkal 

Felfedező 

Az utazás egyénileg szervezett, le akar térni a 

„kitaposott útról”; kilép ugyan a környezeti 

buborékból”, de bármikor  visszaléphet  

Egyéni tömegturista 

Hasonló a fentihez, de rugalmasabb; mivel az 

utazás szervezett, nem a valós desztinációt látja  

Szervezett tömegturista 

Csomagtúrán vesz részt; nem lép ki saját 

„környezeti buborékából”, kevés kapcsolata 

van  a helyi kultúrával és lakossággal  

Nem intézményesített 

turizmus 

 

egyéni utazás, a 

turizmusiparral 

minimális kapcsolat 

Intézményesített 

turizmus 

 

utazásszervezők, 

utazásközvetítők, 

közlekedési vállalatok 

és szállodák 

bevonásával  

Újdonság  

Otthonosság 



SMITH TURISTATIPOLÓGIÁJA 

Turista 

típusa 

Felfedező 

Elit 

Off-beat 

Nem megszokott 

Majdnem 

tömegturista 

Tömegturista 

 

Charterturista  

Nagyon korlátozott 

Ritkán látható 

Nem mindennapi 

Időnként látható  

Egyenletes áramlás 

 

Folyamatos áramlás 

 

Nagy tömegben 

érkezik  

Tökéletesen alkalmazkodik  

Tökéletesen alkalmazkodik  

Jól alkalmazkodik  

Valamennyire alkalmazkodik  

Keresi a nyugati stílusú 

szolgáltatásokat 

Elvárja  a nyugati stílusú 

szolgáltatásokat 

Megköveteli  a nyugati stílusú 

szolgáltatásokat 

 

 

 

 

 

Turisták száma Alkalmazkodás  a helyi 

normákhoz 

        

Otthonosság 

Újdonság      



BUTLER  DESZTINÁCIÓS ÉLETCIKLUS-GÖRBÉJE 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: 

A desztináció marketing 

sajátosságai 

Az előadás anyagát készítette: 

Dr. Panyor Ágota 

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar 



ELŐADÁS TÉMAKÖREI 

A desztináció marketing sajátosságai  
  

•  A desztináció sajátosságai  

•  A desztináció vonzerejének alapvető összetevői  

•  A desztináció vonzerejét növelő összetevők  

•  A desztináció, mint élmény  

•  A desztináció marketing komplexitása 

•  A komplexitás miben léte 

•  Kihívások a desztináció marketing előtt   

•  Desztináció tipológia  

•  Befolyásoló tényezők  

•  A fogyasztói paradoxon  

•  A szolgáltatások láncolata, hálózata  

•  A desztináció, mint termék – a desztináció, mint élmény  

•  Turisztikai termék = turisztikai élmény  

•  A desztinációs élmény rétegei  

•  A desztináció márka és imázsa  

• A desztináció menedzsment szervezet és a desztináció, mint 

termék 



ELŐADÁS TÉMAKÖREI 

A desztináció marketing sajátosságai  

 
• Marketingstratégia 

• Stratégiai marketing célok a desztinációk számára  

• Marketingstratégiák kidolgozása a desztinációkban  

• A stratégiák lehetséges szintézise  

• A desztináció marketing és az életciklus görbe  

• Látogatómenedzsment 

• A látogatómenedzsment lényege  

• A látogatómenedzsment rendszerei  

• Az innováció szerepe a turizmusban  

• Az innováció értelmezése  

• Az innováció hajtóerői  

• A verseny szerepe  

• A sokszereplős piac struktúrájának megváltoztatása  

• A kereslet oldala  

• Az innováció természete  

• Az innovációra ható tényezők a turizmusban 



A desztináció vonzerejének alapvető összetevői 
  

  

•  természeti jellemzők,  

•  kultúra és történelem,  

•  lehetséges szabadidős tevékenységek választéka,  

•  speciális rendezvények,  

•  turisztikai infrastruktúra,  

•  szórakozási lehetőségek,  

•  piaci kapcsolatok. 



A desztináció vonzerejét növelő összetevők 
  

  

• a desztináció általános infrastrukturális állapota, mely jelentős 

hatással van a desztináció versenyképességére, 

• a desztináció megközelíthetősége, mennyire könnyű, illetve nehéz a 

desztinációba utazni, 

• a szabadidős tevékenységek erőforrásai, különösen a munkaerő és 

annak szakmai tudása, pénzügyi források megléte, elérhetősége, 

• a vendégszeretet általános szintje, amely a helybeliek részéről 

nyilvánul meg, 

• a vállalkozói kedv, vállalkozói kapcsolatok megléte, intenzitása, 

• a politikai akarat, amely kifejezi, hogy a turizmust mennyire ismerik el 

a desztinációban, és milyen  



A desztináció, mint élmény 
 

 

Az utazási élményt rengeteg elem találkozásának együttese alkotja, 

melyet a helyi attrakciók (pl. múzeumok, tengerpart) és a 

szolgáltatást nyújtók (pl. buszközlekedés szervezettsége, 

autóforgalom kényelmessége, tisztaság, szállás) együttesen hoznak 

létre.  

  



A komplexitás miben léte 

 
•  A desztináció a legnehezebben menedzselhető és piacra vihető 

egység, ami az érintettek nagy számának és a közöttük lévő 

kapcsolat összetettségének (komplexitásának) tulajdonítható.  

 

• A turizmusnak a turisták és a helybeliek közötti kölcsönhatásban 

mindkét fél számára elégedettséget kell okoznia. 

 

• A desztináció valamennyi helyi termék, szolgáltatás és a hozzájuk 

kapcsolható élmények kombinációjaként értelmezhető.  

 



Kihívások a desztináció marketing előtt 
  

•   elősegíti a turizmuspolitika és stratégia teljesítését,  

•   megkülönböztetés, célpiacok kiválasztása, pozícionálás,  

•   a köz- és magánszféra közötti kapcsolat kiépítése,  

•   új technológiák és az Internet alkalmazása, 

•   a fenntarthatóság biztosítása, a fenntarthatóság szemléletének   

elterjesztése, 

•   a partnerek együttműködésének kialakítása, 

•   vásárlók rendelkeznek előzetes elképzelésekkel, melyeket a 

termékfejlesztés, a márkaépítés során figyelembe kell venni,  

•   az utazási motivációk figyelembe vétele, 

•   korábbi fejlesztések által felállított korlátok, 

•   nem csak a látogatásokra kell koncentrálni, hanem a turizmus  

valamennyi hatására.   

 



Desztináció tipológia  

Tipológia Látogatók Tevékenységek 

Városi Üzleti – MICE 

 

Szabadidős 

Tárgyalások, incentivek, konferenciák, kiállítások, 

oktatás, vallás, egészség 

Városnézés, vásárlás, előadások, rövid pihenők 

Tengerparti Üzleti – MICE  

 

Szabadidős 

Tárgyalások, incentivek, konferenciák, kiállítások 

 

Tenger, napsütés, homok, szex, sport  

Alpesi Üzleti – MICE  

 

Szabadidős 

Tárgyalások, incentivek, konferenciák, kiállítások 

 

Sí, hegyi sportok, egészség 

Vidéki Üzleti – MICE  

 

Szabadidős 

Tárgyalások, incentivek, konferenciák, kiállítások 

 

Relaxáció, mezőgazdaság, tanulás, sport 

Autentikus  

harmadik világ  

Üzleti – MICE  

 

Szabadidős 

Üzleti lehetőségek feltárása, incentivek 

 

Kaland, egyedi, jótékonykodás, speciális érdeklődés 

Egyedülálló – 

egzotikus – előkelő 

Üzleti – MICE  

 

Szabadidős 

Tárgyalások, incentivek, visszavonulás 

 

Különleges alkalmak, nászút, évforduló 

Forrás: Buhalis, (2000)  



Befolyásoló tényezők 
 

• a demográfiai trendek, 

• a környezeti változások, 

• a világgazdasági változások, 

• politikai változások, 

• kulturális trendek, 

• váratlan események szerepe, 

• a fogyasztói, vásárlói szokások változása, 

• az életstílusban bekövetkezett változások, 

• a turisztikai termékek és a marketing területén tapasztalható 

változások, 

• az informatika és a kommunikáció területén tapasztalható 

változások, 

• a közlekedés változásai, 

• az ingatlanok hasznosításában nyomon követhető változások. 



A fogyasztói paradoxon  

 

 

 

 

Megfelelni a standardoknak és egyben különbözőnek is lenni. 



A szolgáltatások láncolata, hálózata  

Forrás: Ritchie, Crouch, 2003 



Turisztikai termék = turisztikai élmény 
 

• A desztináció az egyedi turisztikai szolgáltatásokat és termékeket 

komplex desztinációs termékként jeleníti meg.  

 

• Az utazási élmények magukba foglalják az utazás során és a 

meglátogatott desztinációkban átélt, megtapasztalt élményeket, melyek 

az igénybe vett turisztikai szolgáltatásokhoz, az utazás során végzett 

tevékenységekhez kötődnek.  

 

• A turisztikai termék amellett, hogy magába foglalja a térség 

valamennyi kínált szolgáltatását, szabadidős lehetőségeit, magába 

foglalja a térség társadalmi-kulturális és környezeti elemeit is.  

 



A desztinációs élmény rétegei 

A desztinációs élmény periférikus aspektusa 

(zöldségesek, töltőállomás, bankok, stb.) 

 

A desztinációs élmény másodlagos dimenziói 

(hotelek, éttermek, stb.) 

 Az alapvető desztinációs élmény elemei 

(érintetlen természet, a vadvilág közelsége, a 
természet tanulása, magasztos látvány, tájkép) 

 

Forrás: Ritchie, Crouch, 2003 



A desztináció márka és imázsa 

 
A desztináció márka elsődleges szerepei közé tartozik: 

• az utazás előtti döntés során a szelekció segítése, 

• a desztináció azonosítása a piacon, 

• a desztináció versenytársaktól való megkülönböztetése, 

• az utazással kapcsolatos elvárások kialakítása, 

• az utazási emlékek konszolidálása, megerősítése, 

• az utazás utáni emlékezés segítése.  

 

Az imázs egy általános koncepció, vagy általános benyomásnak, mely 

az emberek elméjében jön létre egy személyről, egy szervezetről, egy 

termékről, vagy esetünkben egy desztinációról.  



A desztináció menedzsment szervezet és a 

desztináció, mint termék 

 
• A tökéletes élmények nyújtása érdekében a helyi 

kapcsolatrendszer kiépítése, a magán és közszféra 

összefogásának kialakítása kulcsfontosságú.  

 

• A desztináció menedzsment szervezetek a kapcsolatok 

kialakításában és az innovatív termékek fejlesztésében vezető 

szerepet töltenek be. 

 

• A desztináció menedzsment szervezeteknek általános 

felelősségük van az egész desztinációval, mint termékkel 

kapcsolatban, mind a termékfejlesztés, mind a piacra vitel 

szempontjából . 



Stratégiai marketing célok a desztinációk számára 
  

A desztináció menedzsment szervezetek négy általános stratégiai célt 

jelölhetnek meg:  

 

• A helybeliek hosszú távú fejlődési lehetőségének növelését.  

• A látogatók elégedettségének maximalizálását. 

• A helyi vállalkozók jövedelmezőségének és a multiplikátor 

hatások maximalizálását. 

•   A turizmus hatásainak optimalizálását a gazdasági előnyök, a 

társadalmi-kulturális valamint természetvédelmi költségek 

közötti egyensúly kialakításával. 

 



A desztináció érintettjei közötti kapcsolatok  

Érdekek és 
előnyök 

…………… 

Felelősségek 

 

Turisták 

Turisztikai 
vállalkozások 

Kormányzat 
és a 

közszféra 

 

Helybeliek 

Tour 

operátorok 

Forrás: Buhalis, 2000. 



Marketingstratégiák kidolgozása a 

desztinációkban  
  

• Porter általános stratégiái (1980) 

 

• Gilbert féle „státusz” és „áru” desztinációk (1984, 1990) 

 

• Poon (1989, 1993) a „rugalmas specializáció” 

 



A stratégiák lehetséges szintézise  
  

Az előző három modell számos tanulságot szolgáltat: 

 

•   Érték – versenyelőnyök érhetőek el: 

• Porter „termék megkülönböztetési”, Gilbert „státusz területek”, 

Poon „rugalmas specializáció” stratégiáival. 

• A fogyasztók méltányolják a különleges tulajdonságokat és 

értékeket. 

• Kis mennyiség + magas határprofit. 

 

•   Költség – versenyelőny érhető el: 

• Porter „költségvezető”, Gilbert „áruterületek” stratégiáival, a 

„standardizáció” és a Fordi „termelési modell” , melyekkel 

olcsóbb termékajánlatok, mérethatékonyság, standardizáció és 

tömegtermelés biztosítható. 

• A desztinációkat és a turisztikai termékeket egyszerű áruként 

kezelik, ahol döntéseket az árak alapján hozzák meg.  

• Nagy mennyiség + alacsony határprofit. 



A desztináció marketing és az életciklus görbe  

Forrás: Ritchie, Crouch (2003) 



 A látogatómenedzsment lényege  
  

 

 „a látogatómenedzsment az a rendszer, amely biztosítja az adott 

turisztikai desztinációban, hogy az egy időben jelenlevő látogatók nem 

okoznak a fizikai, gazdasági, társadalmi és kulturális környezetben 

rombolást és a látogatói elégedettségben előre nem várt csökkenést”  

(WTO) 



A látogatómenedzsment rendszerei  
  

•  csak olyan látogatókat vonzanak, akik minimális negatív hatást 

jelentenek a desztinációra a megfelelő előnyök elérése mellett, 

•  csak a desztináció meghatározott részére engedik be a látogatókat, 

melyek a legkevésbé érzékenyek fizikai, környezeti és kulturális 

szempontból, 

•  a magas belépőjegyekkel korlátozzák a látogatói létszámot, a díjból a   

negatív hatásokat helyreállítják, 

•  csak meghatározott létszámot engednek a területre, 

•  csak bizonyos szállítási eszközök mozgását engedélyezik a területen, 

•  csak meghatározott útvonalak és parkolók használatát engedélyezik a 

területen, 

•  korlátozzák a tartózkodási időt, 

•  meghatározott viselkedést várnak el a látogatás folyamán.     



Az innováció értelmezése  
  

  

• A fejlett országok turizmusa részben elveszítette a 

versenyelőnyét a nemzetközi piacon a magas költségek és árak 

miatt.  

• A helyzetben a meglévő struktúrák „kreatív” rombolására egyre 

sürgetőbb szükség van, hogy a desztinációk és a vállalatok 

minél versenyképesebb ajánlatokat hozhassanak létre. 

• Az innovációt az egyik legfontosabb sikertényezőnek tartják a 

gazdasági növekedés és a versenyképességi előnyök 

szempontjából.  

• Az innováció csak akkor tud sikeres lenni, ha a verseny nyitott 

és képes lerombolni meglévő szerkezeteket, hogy új kreatív 

megoldásoknak biztosítson helyet.   



Az innováció hajtóerői  

Forrás: Walder (2006) 



A verseny szerepe  
  

 

•  A turizmus igen „felszabdalt” szektor, számos kis ellátóval, 

vállalkozóval.  

•  A vállalkozások többsége családi vállalkozás, ahol a család 

fontosabb szempontot jelent, mint a verseny vagy gazdasági 

növekedés.  

•  Ez az oka, hogy az innovációhoz szükséges kapacitások és 

maga az innovációra való hajlandóság miért olyan alacsony.  

•  Az innovációkat könnyen és igen rövid idő alatt lemásolhatják a 

versenytársak, ami szintén az innováció alacsony intenzitását 

okozza.  

•  Nagyon nehéz fenntartani a versenyelőnyöket. 



A sokszereplős piac struktúrájának 

megváltoztatása  
  

• A turisztikai vállalatok kis méretének következtében mind erőforrás, 

mind tőke és know-how korlátokkal küzdenek.  

• Az innováció szempontjából az együttműködés (kooperáció) olyan 

szinergiákhoz vezethet, aminek következtében sikerül ezen 

hátrányokat ledolgozni.  

• Sok szakember tartja úgy , hogy a gondolkodásban, a szemléletben 

bekövetkező változás előfeltétele a hátrányok megszüntetésének.  



A kereslet oldala  
  

  

Maguk a fogyasztók is lehetnek sokszor az innováció 

kezdeményezői, hiszen ötleteket, tanácsokat adhatnak. 

  



Az innováció természete  
  

•  Az innováció menedzsmentnek figyelemmel kell lennie a 

turizmus egyedi természetére.  

 

• Az innováció szempontjából három dimenzió különböztetünk 

meg: a szolgáltatás, az attrakció és a turisztikai termék 

dimenzióit. 



Az innováció- és tudásmenedzsment lépései  
 

  

 

Fogyaszt

ó 

 

Fogyaszt

ó 

 

Fogyaszt

ó 

Toló innovációs folyamat  

Húzó innovációs folyamat  

Forrás: Bieger, Weinert (2006) 



Az attrakció, mint rendszer (hálózat)  

 
  

 

 

 

 

 

 

ATTRAKCIÓ 

Természeti

/ kulturális 

attrakció 

EGYÉN 

turisztikai 

szükségletekkel 

INFORMÁCIÓ

K melyek 

befolyásolják 

a turisták 

viselkedését 

Szolgáltatáso

k 

Imitáció 

(mű), mint 

attrakció Különleges 

események 

Élmények 

Forrás: Bieger, Weinert (2006) 



Az innováció- és tudásmenedzsment lépései  
 

  

Forrás: Bieger, Weinert (2006) 



Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések 

Vizsgakérdések:  

Milyen összetevők alkotják a desztináció vonzerejét? 

Hogyan értelmezzük a marketingstratégiát? 

Mi a kapcsolat a turisztikai termék és a turisztikai élmény között? 

Értelmezze az innováció lényegét! 

Ismertesse az innováció típusait és lehetséges forrásait a 

turizmusban! 

Jellemezze az innováció természetét! 

 

Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés/ek: 

Az esettanulmányhoz kapcsolódóan készítsen 

marketingstratégiát a desztinációra, illetve egy 

innovációs tervet. 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: 

A turisztikai szervezetek 

létrehozásának gyakorlata  

Az előadás anyagát készítette: 

Győriné Kiss Erika 

Pannon Egyetem Georgikon Kar 



ELŐADÁS TÉMAKÖREI 

A turisztikai szervezetek létrehozásának 

gyakorlata 
 

 

• A TDMSZ létrehozásának indokoltsága 

• A TDMSZ-k Európában: Néhány példa az európai TDMSZ-ek köréből  

• A TDM szervezetek jogi formái: létrehozás és működés 

• A TDM szervezetek jogi formái: adózás, számvitel 

• A szevezetfejlesztés alapelvei, szintjei és feladatai 

• A sikeres szervezetfejlesztés modellje és módszerei a gyakorlatban 

• Első példák a saját tapasztalatok köréből - Egy kérdőíves felmérés 

legfontosabb eredményei 

• Tervkészítés - a résztvevők gyakorlati tapasztalatai alapján 

• Saját szervezetfejlesztési terveink megfogalmazása 

• Saját folyamattervünk finomhangolása és a megvalósítás előkészítése 

• A létrehozás folyamata 

 



 
A TURISZTIKAI SZERVEZETEK LÉTREHOZÁSÁNAK 

GYAKORLATA    (HÁTTÉR) 

TDMSZ létrehozásának indokoltsága az alábbiak szerint: 

 

 A jelenlegi hazai turisztikai intézményrendszer legfontosabb 
jellemzője:   

    - kompetencia és feladatok valós megosztásának a hiánya az egyes 
területi szintek között 

 

 A TDM rendszer kiépítése által elérhető eredmények:  

    - összhang megteremtése a helyi-, térségi-, régiós- és országos 
turisztikai feladatok és kompetenciák területén 

    - alulról építkezés 

    - az érintettek aktív bevonása a desztinációs szintű turizmuspolitika 
alakításába 

    - feladatok körének bővítése (pl. tervezés, kutatás, HR fejlesztés) 

     - a döntéseknek és a kompetenciáknak az érintettekhez minél 
közelebb való delegálása, arra a szintre, ahol az adott problémákat, 
feladatokat a legjobban ismerik 



TDMSZ EURÓPÁBAN 

 

       Néhány példa az európai TDMSZ-ek köréből: 

 

  Somerset (Nagy-Britannia) 

     - a szervezet PPP formában működik, települési önkormányzatok összefogásából jött 
létre, az operatív feladatokat szakterületenként kijelölt munkacsoportok végzik 

 

 Öland (Svédország) 

     - a szervezetet térségi szinten hozták létre három nagyváros turizmusának 
menedzselésére, de a városok, mint helyi szervezetek működnek, saját humán 
erőforrással, saját honlappal és saját DM rendszereket üzemeltetve 

 

 Dél-Tirol (Olaszország) 

     - a szervezet egyesületi formában működik, tagjai kivétel nélkül kereskedelmi 
szálláshely szolgáltatók, vezetője az igazgató, neki és az igazgatói tanácsnak van 
döntéshozatali jogköre, az egyesületi tagok pedig azonos szavazattal rendelkeznek 

 

 Neusiedler See Tourismus GmbH  (Ausztria) 

      - a térségi szervezetet a 25 régióbeli település és a tartományi TDM szövetség 
alapította, azóta építi a Fertő-tó márkát és ma már övék Közép-Európa legnagyobb 
és legmodernebb turisztikai vendégkártya rendszere is  



A TDM SZERVEZETEK 

JOGI FORMÁI I. 

(létrehozás/működés) 

 
 A TDM tevékenységek ellátásához szükséges szervezeti 

formák:  

 

     - az egyesület, 

     - a szövetkezet 

     - és a gazdasági társaság (Kft/Zrt.)  
 

 A szervezeti forma kiválasztását meghatározó főbb 
szempontok: 

 

    - a TDM szervezetek összetett tevékenységi köre  

    - a non- és a for-profit tevékenységek keveredése 

    - az együttműködő szervezetek esetleges nagy száma és annak 
valószínűsíthető gyakori változása 

    - az együttműködő szervezetek számára nyújtott szolgáltatások és 
az azokhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolható díjazások 
viszonya 



 A TDM SZERVEZETEK JOGI FORMÁI II.                  

(adózás/számvitel) 

 A szervezetek főbb bevételi/finanszírozási forrásai: 

     - tagdíjak 

     - pályázatok 

     - szponzorok támogatása 

     - vállalkozási tevékenységek bevétele (programokhoz, rendezvényekhez és tagoknak 
nyújtott egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódóan) 

     - hitelek 

 

 A szervezetek kiadásainak főbb tételei: 

       - beruházási költségek (főleg a szervezetek indulásánál jelentős) 

       - operatív/működési költségek (bérjellegű költségek és 
irodafenntartás,telekommunikáció és információtechnológia alkalmazás költségei 
stb.) 

      - turisztikai szakmai munkához kapcsolódó (pl. kutatás, tervezés, marketing stb.) 
költségek 

      - fejlesztési költségek 



A SZERVEZETFEJLESZTÉS ALAPELVEI ÉS SZINTJEI ÉS 

FELADATAI 

Alapelvek 

- a fenntarthatóság  

- versenyképesség fokozása 

- a területi szempontok érvényesítése 

Szintek és feladatok 

 

   

 

 

 

 

 

Feladat Települési szint 
Mikrorégiós/ 

Térségi szint 
Régiós szint 

Tervezés    

Fejlesztés   

Desztinációs marketing    

Attrakció és látogatómenedzsment    

Minőségbiztosítás    

Monitoring    

Szakmai képzés    

Érdekképviselet    

Forrás: TDM Működési Kézikönyv (6.p.) 

Jelmagyarázat:  rész- vagy eseti feladat,  kiemelt feladat 



A sikeres szervezetfejlesztés modellje és módszerei a 

gyakorlatban 
Az alábbi kérdések megválaszolása segíti a hatékony 

szervezetfejlesztést: 

 Melyek a TDM szervezet létrehozásának előnyei? 

 Mik lehetnek a hátrányok, ha a TDM szervezet létrehozása nem sikerül? 

 Ki kezdeményezze a TDM szervezet létrehozását? 

 Mitől lesz TDM szervezet egy szervezet? 

 Milyen kapcsolatokra terjedjen ki a partnerség?  

 Milyen módon lehet partnerséget fenntartani?  

 Mi a desztinációs menedzser feladata? 

 Hogyan kezdődhet meg a helyi szintű TDM szervezetek létrehozása? 

 Mit tehetnek azok a kis települések, amelyeknek túl kicsi még a 
turistaforgalma?  

 Milyen kompetenciákat szükséges a TDM szervezet számára biztosítani? 

 A munkaszerv csak Tourinform iroda vagy nonprofit Kft. lehet?  

 Mi az előnye a nonprofit Kft-nek a gazdasági tevékenységet folytató Kft-vel 
szemben? 

 Mekkora költségvetés szükséges és ki állapítsa meg a tagdíjakat? 

 Miért fontos az internet a TDM szervezet számára? 



Első példák a saját tapasztalatok köréből  

 Egy kérdőíves felmérés legfontosabb eredményei: 

 

- A TDM szervezetek létrehozása szempontjából megerősítést nyert 

az összefogás elsődlegessége, valamint a szaktudás és a közös 

érdekfelismerés meghatározó szerepe.  

 

- A leginkább befolyásolónak a turisztikai potenciál meglétét, a 

fenntarthatóságot, az összefogást és a jó marketing munkát tekintik. 

-   

- A honlapok működtetése alapvető feltételként jelenik meg 

valamennyi TDM szervezet marketing munkájában és egyre inkább 

előtérbe kerülnek az elektronikus információhordozók 



Tervkészítés/a résztvevők gyakorlati 

tapasztalatai alapján  

 A TDM-ek megalakításának tervezése: 
1. Ismerkedés a TDM-mel  

2. Szervezési előkészületek  

3. A szervezés első szakasza:  ismeretterjesztés 

4. A szervezés második szakasza: felkészülés a TDM szervezet 
létrehozására  

5. A TDM szervezet megalakítása  

6. A helyi TDM szervezet tevékenységének megindítása  



Saját szervezetfejlesztési terveink megfogalmazása  
A TDM pályázatok alapvető céljai a finanszírozás oldaláról: 

 

 turisztikai tervezés, termék- és vonzerőfejlesztés, projekt menedzsment (pl. 
minőség- és szolgáltatásfejlesztés, innováció); 

 turisztikai információszolgáltatási, informatikai, foglalási-értékesítési és 
CRM rendszer kialakítása és működtetése; 

 marketing- és kommunikációs kampányok tervezése (összehangolása, 
együttműködés) és gyakorlati megvalósítása (a régió turisztikai szereplői a 
turisztikai termékek fejlesztésével és piacra juttatásával kapcsolatos 
feladatainak ellátásra egységes, összehangolt rendszert alakítsanak ki helyi 
és magterületi szinten); 

 turisztikai adatszolgáltatás, kutatás és monitoring rendszer működtetése; 

 emberi erőforrás-fejlesztés: képzések, továbbképzési programok, szakmai 
tanulmányutak, konferenciák, workshopok szervezése, szemléletformálás; 

 menedzsment és egyéb adminisztratív feladatok biztosítása; 

 a turisztikai szereplők tevékenységeinek összehangolása, a költségek 
csökkentése és működésük hatékonyságának növelése érdekében 
(partnerség és hálózatmenedzsment).  



Saját folyamattervünk finomhangolása és a 
megvalósítás előkészítése  

 Mi az élményígéret? 

 Milyen hatókörben képes vonzerőt kifejteni? 

 Ki a célcsoport? 

 Miben egyedi / különleges a desztináció? 

 Miért lesz ez a célcsoport számára érdekes? 

 Milyen fogyasztói motivációs trendekre épít? 

 Mik a helyettesítő alternatívák / versenytársak? 

 Milyen vonzerő támasztja alá? 

 Milyen kiegészítő feltételek szükségesek? 



A létrehozás folyamata 

 

Felelős kijelölése 

Folyamat és szerepek megtervezése 
 

Kommunikáció a fontos 

szereplőkkel  

Vonzerő leltár és audit 

Pozicionálás és turisztikai 

versenyképességi stratégia kidolgozása 

Fejlesztési és kommunikációs stratégia 

Monitoring 



AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK 

ÖSSZEFOGLALÁSA 

 Az előadás a TDM szervezetek létrehozását a gyakorlat 
oldaláról kívánja megközelíteni.  

 

 Azokat az elméleti- és gyakorlati ismereteket foglalja össze, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a potenciális TDMSZ 
tagok/tagszervezetek képesek legyenek a különböző szinten 
működő szervezetek létrehozására. 

 

 Áttekintésre kerülnek a külföldi- és hazai példák annak 
reményében, hogy ötletekkel/tapasztalatokkal segítsék a 
teljes hazai  TDM hálózat kialakítását.  

 

 Többféle (és többszintű) módszertani ismeret bemutatása – 
az esetleges ismétlődések ellenére is – módot ad az 
átgondolt, tervszerű és hatékony működést előrevetítő 
szervezetek létrehozására.  



Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések 

Vizsgakérdések: 

1) Hasonlítsa össze a jelenlegi hazai turisztikai intézményrendszert a TDM rendszer 

kiépítését követően elérhető eredményekkel!  

2) Sorolja föl és jellemezze röviden (a létrehozás/működés szempontjából) a TDM 

szervezetek létrehozásának lehetséges jogi formáit! 

3) Sorolja föl és jellemezze röviden( az adózás/számvitel szempontjából) a TDM 

szervezetek létrehozásának lehetséges jogi formáit! 

4) Melyek a TDM szervezetek alapításának alapelvei és szintjei? 

5) Melyek a TDM szervezetek tervezéséhez ajánlott egyes munkaszakaszok feladatai? 

6) Melyek a TDM pályázatok alapvető céljai? 

7) Mi a pozicionálás szerepe a hatékony működés szempontjából? 

 

 

 

 

 

 

Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés/ek: 

1) Megítélése szerint miért indokolt Magyarországon a TDM rendszer megvalósítása? 

2) Külföldi példák alapján soroljon föl néhány ötletet, amely Magyarországon is adaptálható lenne? 

3) Soroljon föl néhány olyan szempontot/tevékenységet, amelyek elősegítik a TDM szervezetek 

létrehozását a gyakorlatban! 

4) Miért szükséges a TDM szervezetek létrehozását és működését támogató pályázatok kiírása és 

melyek a legfontosabb eddigi gyakorlati tapasztalatok? 

5) Sorolja föl azokat a lehetséges hibákat, amelyek kellő szintű pozicionálás nélkül meghiúsíthatják 

a TDM szervezetek megalakítását és hatékony működését! 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

Az előadás anyagát készítették: 

Hekliné Dr. Herbály Katalin 

Szolnoki Főiskola 


