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1. Bevezetés 

 

Disszertációmban a hazai turizmus egy folyamatosan változásban lévő területével, a 

turizmusirányítás és menedzsment témakörével foglalkozom, kiemelten az ún. turisztikai 

desztináció menedzsment (TDM) szervezetekkel és azok működésével, tevékenységével. 

Napjainkban jellemző, hogy az egyes szolgáltatók, attrakciók és turisztikai szereplők nem 

önállóan jelennek meg a turisztikai piacon, hanem valamilyen szerveződésben (TDM 

szervezet, klaszter, tematikus út), vagy kezdeményezéssel (pl. Balatoni Gasztrotérkép) 

közösen, akár a desztinációk szintjén, egy egységben is képviseltetik magukat, egyre 

inkább online is. Ehhez a globálisan kiépíthető jelenléthez elengedhetetlen a lokális és a 

térségi összefogás. Éppen ezért – többek között – az online marketingben kiemelt szerepet 

játszhatnak a TDM szervezetek, amelyek tevékenységükkel összefogják a desztinációk 

turizmusban érintett szereplőit, hogy így kínálatukat egy versenyképesebb egységként a 

turisztikai piacra vigyék, a megfelelő időben, a megfelelő célszegmenseknek, a megfelelő 

csatornákon keresztül, mind a valós és mind a virtuális térben egyaránt.  

A hosszú távú tervezés során és a sikeres piaci jelenléthez természetesen nemcsak 

az egyes online, offline eszközök működésével és a trendekkel, hanem az egyes 

desztinációk turisztikai, turizmusföldrajzi jellemzőivel is tisztában kell lenni. 

Dolgozatomban vizsgáltam a magyarországi TDM szervezettel rendelkező desztinációkat 

turizmusföldrajzi szempontok figyelembevételével, a kereslet és a kínálat oldaláról. 

Úgy gondolom, hogy napjainkban a desztinációk erős versenyében a turisztikai 

piacon csak az tud érvényesülni, aki keresett turisztikai terméket kínál, összetett élményt 

nyújt, mindezt megfelelő minőségben, jó ár/érték arányban teszi, és akár valami mást ad, 

mint a hasonló profilú célterületek, versenytársak. Ennek a turisztikai szolgáltatásokon és 

attrakciókon kívül, a megközelíthetőség és biztonság faktorok mellett ma már egyre inkább 

utazási döntést befolyásoló része a „megfoghatatlan”, de annál inkább keresett, vágyott, 

komplex élményígéret, vagy akár a vendégszeretet is. Az ilyen összetett desztinációnak az 

eléréséhez elengedhetetlen a turizmus átgondolt, hosszú távú, stratégiai szervezése állami, 

térségi, de legfőképpen az érdekeltek szintjén, tehát helyi szinten, ott, ahol a turista 

közvetlen kapcsolatba kerül az élménnyel, az élményt kínáló szereplők egy választott 

halmazával és természetesen annak fogadó környezetével.  

Magyarországon a turizmus nemzetgazdasági jelentősége egyre nagyobb, ennek 

ellenére a turizmusirányítás és menedzsment területe kissé mostoha szerepben volt és van. 
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Mindig is útkeresés jellemezte ezt a területet, 2016-tól erős állami beavatkozás hatására a 

korábbinál jóval nagyobb szerepet kíván az állam e téren magának nyerni, miközben a 

vizsgált TDM szervezetek jövője is kérdésessé vált. Megfigyelhető, hogy amellett, hogy 

maga a turizmus állami szinten minisztériumoktól minisztériumig „vándorolt” az elmúlt 

években, megjelentek a turizmusszerveződés alulról építkező formái (TDM, klaszter, 

tematikus út), egymástól leginkább függetlenül, az éppen aktuális pályázati „trendeknek” 

megfelelően. Ezeknek első ránézésre talán ugyanaz a funkciójuk és feladatkörük, azaz az 

egyes termékek, desztinációk sikeresebb, közös marketing alapú piacra vitele, azonban 

alaposabban megvizsgálva őket jól látszik, hogy ennél összetettebb szereplői a 

turizmusnak. Gyakran éri az a vád ezeket a menedzsment rendszereket, hogy csupán csak a 

pályázati források hívták életre őket és tiszavirág életű reménysugárként végzik 

tevékenységüket. Azt azonban kár tagadni, hogy léteznek sikeres példák, mint ahogy az is 

tény, hogy megfelelő finanszírozási háttér biztosítása nélkül ezek a rendszerek nem tudnak 

hosszú távon sikeres tevékenységet folytatni.  

A finanszírozási keret biztosítása pedig nem mindig és nem elsősorban a 

folyamatos pályázati források elérését jelenti, hiszen ha jobban belegondolunk itt egy jól – 

a statisztikák szerint egyre jobban – teljesítő gazdasági ágról beszélünk, amely e 

teljesítmény függvényében akár önállóan is képes lehet finanszírozni választott 

menedzsment rendszerét, rendszereit. Sokkal inkább a tervezhetőséget és az 

ütemezhetőséget jelenti a finanszírozási biztonság, amely a most működő rendszerek 

esetében nem figyelhető meg. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy kevés az olyan alulról szerveződő kezdeményezés, 

amelynél az idő igazolhatja a sikerességet, mivel e partnerség alapú szervezeteknek nincs 

idejük, jobbára csak pályázati időszakokban gondolkodhatnak. Ennek megfelelően 

összefogás alapú kezdeményezések indulnak el, igaz, elsősorban pályázati alapon, működő 

rendszerekké válnak, de sok csak az adott ciklusok idejére és még egy rövid fenntartási 

időszak erejéig működik, majd megszűnik. Ilyen formán nehéz ezeknek a 

kezdeményezéseknek versenyképes működési környezetet teremteni a desztinációk 

turisztikai érintettjei számára, hiszen a szervezetek saját működési környezete és feltételei 

is bizonytalanok.  
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2. Célkitűzések 

 

Dolgozatomban kiemelten a TDM szervezetekkel foglalkozom, amelyek desztinációk 

szintjén végzik tevékenységüket. A korábbi, egyébként véleményem szerint egymás 

tevékenységét inkább kiegészítő, mint elnyomó menedzsment rendszerekkel (klaszterek, 

tematikus utak) ellentétben elsősorban nem termékközpontúan, hanem területi alapon, 

desztinációk szintjén működnek (Aubert A et al. 2015a), noha tény, hogy a desztinációra 

jellemző turisztikai termék, termékek köre jelentős mértékben meghatározza a TDM 

tevékenységet (Steinecke A. 2011, Steinecke A. et al. 2012., Aubert A. et al. 2012a, Aubert 

A. et al. 2012b, Jónás-Berki M. et al. 2015). Véleményem szerint ezek a szerveződések 

tevékenységük révén, és annak fókusza alapján jól kiegészíthetik egymást a mindennapi 

munkában, sőt egymás partnerei lehetnek, kiváltképp a desztináció fejlesztés 

folyamatában.  

Vizsgálva a hazai TDM helyzetet látszik, hogy a TDM szervezetekkel rendelkező 

desztinációk mérete, keresleti és kínálati jellemzői eltérőek, noha számos esetben találunk 

azonos pontokat, amelyek feltárására e dolgozatban is különösképpen törekedtem. 

Tagadhatatlan, hogy a TDM szervezetek magyarországi megjelenésében nagy szerepet 

játszottak a pályázati források. Mindemellett azt is fontos látni – főként a nyugati sikeres 

példák, de akár a hazai jó gyakorlatok alapján is –, hogy a turizmusnak kell, legyen egy 

helyi gazdája, ha tetszik egy „anyaszervezete”, ernyőszervezete (Zehrer, A. et al. 2005, 

Pechlaner, H. et al. 2007, Pechlaner, H. et al. 2012), amely összefogja és képviseli a 

„család” tagjait, érdekeit, jelen esetben a turizmus helyi és/vagy akár térségi profit és 

nonprofit szereplőit, valamint tevékenysége által segíti azok piaci érvényesülését. 

Kutatásom során a célom az volt, hogy a magyarországi TDM szervezettel 

rendelkező desztinációk, mint kiforrott vagy formálódó hazai célterületek átfogó 

vizsgálatát elvégezzem. Napjainkban a regisztrált TDM szervezetek száma 97, amelyből 

86 helyi és 11 térségi (NGM 2016, MTDMSz 2016). A dolgozatban 81 helyi szervezetet 

vizsgáltam, mivel három szervezet kutatásom alapján megszűnt, vagy nem rendelkezett 

elérhetőséggel, valamint két TDM szervezet (Kis-Duna-mente, Tamási) a kutatás 

megkezdésének elején még nem rendelkezett regisztrációval (1. számú melléklet). 

A hazai TDM szervezetek hatékonyságának megítélése eltérő. Vannak, akik úgy 

vélik csak bizonyos (pályázatonként ugyan eltérő minimum) vendégéjszaka szám felett van 

létjogosultsága a TDM szervezeti működésnek. Így nemcsak a TDM szervezetek 

tevékenységének bemutatását, hanem a kapcsolódó desztinációk turizmusának vizsgálatát 
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is elvégeztem, több szempontból érintve, a csupán vendégszám és vendégéjszaka szám 

elemzést alkalmazó megközelítésen túl, más mutatókat is vizsgálva. A célom ezzel az volt, 

hogy rávilágítsak arra, hogy a TDM szervezettel rendelkező desztinációk között is akadnak 

olyanok, amelyeknek ugyan alacsonyabbak az abszolút számokban mért eredményei, 

mégis az elmúlt években, a TDM rendszer megjelenésével párhuzamosan, vagy éppen 

annak köszönhetően mennyiségben és minőségben is fejlődni tudtak. A TDM rendszer 

ugyan önmagában nem csodaszer és nem jelent egyértelmű sikert a turisztikai desztinációk 

versenyének piacán – elsősorban azért, mert számos „puha” és mérhetetlen tényező hat rá 

(pl. szolgáltatói elkötelezettség, politikai hozzáállás, menedzser rátermettsége) –, mégis 

más minőségét teremti meg a turizmusnak és a turista fogadásnak. Úgy gondolom, hogy 

szükségesek e szervezetek a desztinációk turizmusának koordinálása és a sikeres piaci 

jelenlét érdekében, a stratégiai gondolkodás, a versenyképesség és az együttműködve 

versenyezni elv alapján (Sziva I. 2012, Sziva I. 2014, Piskóti I. 2014, Piskóti I. 2016), noha 

ez talán elsőre elég idealistának tűnhet. Annál is inkább így van ez, mert az elmúlt években 

számos olyan szolgáltatás- és attrakciófejlesztés zajlott le, mennyiségi és minőségi alapon 

egyaránt hazánk egyes desztinációiban, melyeknek összefogása, koordinálása és közös 

marketingen alapuló piacra vitele elengedhetetlen hosszú távon. Ebben jelenthet segítséget 

az alulról építkezés és a partnerség elvét valló TDM szervezeti struktúra, tevékenység. 

A kutatásom alapján nemcsak azok a desztinációk figyelemre méltóak a turizmus 

tervezés szempontjából, ahol kiemelten magasak az egyes turisztikai mutatók értékei, noha 

talán itt a leginkább megalapozott a TDM tevékenység, hiszen minden mennyiségi és 

minőségi feltétel adott a sikeres turizmushoz, és így annak koodinálásához (pl. TOP 10 

desztináció esetében). Véleményem szerint fontos a turizmusföldrajzi mutatók 

alakulásának mélyebb vizsgálata, illetve a TDM tevékenység egyéb eredményeinek, 

sikeres kezdeményezéseinek, valamint a kisebb desztinációk teljesítmények feltárása is. 

Természetesen az szinte magától értetődő, hogy a nagy forgalmat lebonyolító, magas 

kínálati koncentrációjú desztinációk működése során előbb-utóbb szükségessé válik, hogy 

azokban működjön egy központi egység, amely a turizmussal kiemelten foglalkozik, így 

akár egy TDM szervezet. Ugyanakkor a dolgozat rávilágít arra is, hogy a kisebb 

desztinációk is érdemesek arra, hogy turizmusukat valaki koordinálja, sőt, vannak 

desztinációk, ahol a 2008-as bázisévhez viszonyítva az összefogásoknak és egyes 

termékfejlesztéseknek köszönhetően ugrásszerű emelkedés figyelhető meg. Véleményem 

szerint, noha ezek nem lesznek versenytársai a nagy desztinációknak és számos kihívás elé 

néznek, elsősorban finanszírozási nehézségek miatt, mégis figyelmet igényelnek, hiszen a 
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statisztikákat vizsgálva a kereslet oldaláról már megindult az érdeklődés növekedése, 

amelyet a kínálati oldal is realizált. Szükséges tehát, hogy a kettő között legyen egy olyan 

egység, amely mindkét fél felé tevékenysége által szolgáltatásokat tud nyújtani, az egyes 

érintettek elégedettségének növelése, valamint a kínálat oldal és így a helyi gazdaság 

turizmus gazdasági mutatóinak emelkedése érdekében is. Mivel hazánkban egyre több 

település a turizmusban, vagy a turizmusban is látja településének jövőjét, így különösen 

indokolt, hogy a turizmussal foglalkozó szervezetek speciális jellemzői feltárásra 

kerüljenek, hiszen így ők fontos szereplői lehetnek napjaink turizmusának, vagy akár, noha 

nem ez az elsődleges cél, az egyes értékek megőrzésében is szerepet játszhatnak.  

 Nem tagadom téma iránti elköteleződésem és elfogultságom, amely talán egy 

disszertáció szempontjából nem szerencsés. A hazai, mindig változó turizmusirányítási 

környezet talán nem is ad erre okot, ugyanakkor külföldi tapasztalataim és kutatásom 

alapján egyértelműen fontosnak és indokoltnak látom a turizmus desztináción alapuló, 

hosszú távú, stratégiai szemléletű, partnerség központú tervezésének szükségességét. 

Annál is inkább, mert amellett, hogy a hazai lakosság utazási szokásai is igazodnak a 

nyugati trendekhez, hazánk turizmusa szempontjából egyik fontos szerepet betöltő külföldi 

vendégkör (osztrák, német) egyértelműen ehhez a fogadó környezethez, mentalitáshoz van 

szokva, így megtartásukban fontos szerepet játszhatnak akár e szervezetek tevékenységei 

is, illetve a környező országokban (Szlovákia, Szlovénia, Románia) is megkezdődött a 

TDM alapú kezdeményezések kiépítése. 
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3. Kutatási módszerek 

 

Jelen dolgozatom kutatása több részből tevődött össze, a társadalomföldrajzi és azon belül 

a turizmusföldrajzi kutatásokban megszokott szekunder forrásokat és primer módszereket 

(Babbie E. 2008) egyaránt alkalmaztam a téma megismerése és elemzése során, amely 

azért volt indokolt, mert ugyan kellő elméleti alappal rendelkezik a témakör, azonban ez 

egy olyan gyakorlati tevékenység, amely igen összetett és desztinációnként a különböző 

jellemvonásoknak köszönhetően akár sajátosan is értelmezhető. A rendszer közös 

jellemzői az alapelvekben keresendők, amelyek ugyanakkor desztinációktól függően eltérő 

alapokon nyugszanak, hiszen minden desztinációban más-más vonzerő alap és 

szolgáltatás-, valamint szállásstruktúra, vagy akár önkormányzati hozzáállás jellemzi az 

együttműködéseket. 

A téma gyökerei Nyugat-Európába, elsősorban német ajkú területekre, Ausztriába 

és Németországba vezethetők vissza, így a külföldi tapasztalatszerzés különösen fontos 

volt számomra a kutatás során. Ausztriában a gyakorlati példák megismerésére, míg 

Németországban a szakirodalmi háttér kutatására és feldolgozására került sor. 

Mindemellett természetesen a hazai viszonyok hiteles bemutatása érdekében a magyar 

szervezetek megkérdezése is több ízben és formában megtörtént.  

 

3.1. Szekunder források 

 

A disszertáció megírása során fontos alapot jelentettek a hazai és külföldi szakirodalmak a 

témában, a geográfia és a turizmus területén egyaránt. Leginkább a német nyelvű 

szakirodalmak vonatkozó műveit használtam fel dolgozatomban, de természetesen az 

online adatbázisoknak (Science Direct, Taylor and Francis) köszönhetően angol nyelvű 

cikkek is feldolgozásra kerültek, főként az online és mobil marketing témakörében.  

A kutatás során könyvtári kutatómunkát végeztem, itthon és egy 19 napos külföldi, 

rövid tanulmányútnak köszönhetően a németországi Eichstättben, illetve volt szerencsém a 

téma külföldi, neves kutatójának (Harald Pechlaner) kurzusán (Theory and Strategy in 

Destination Management and Marketing) személyesen is részt venni, valamint online 

kurzusokon (tourismuszukunft.de) naprakész ismereteket szerezni.  

A szekunder források másik alapját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

adatbázisa jelentette, amelynek segítségével a TDM szervezetekkel rendelkező települések 
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és desztinációk turizmus statisztikai adatait (keresleti és kínálíti mutatókat) sikerült elérni. 

Ezeket különböző matematikai és statisztikai módszerekkel elemeztem.  

Emellett fontos megemlítenem a szakmai konferenciákat, így a Magyar TDM 

Szövetség gondozásában évente kétszer megrendezett konferenciákat, amelyek közül 

többön részt vettem (Tata, Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Kehidakustány, Mórahalom). Ez 

utóbbiak során a hazai TDM szervezetek gyakorlati működéséhez kerültem közelebb, 

naprakész információkkal gazdagodtam a működés feltételeit és az aktuális, magyarországi 

TDM trendeket illetően, valamint sikerült szakmai kapcsolatot kiépítenem több TDM 

szervezet munkatársával.  

 

3.2. Primer kutatás 

 

3.2.1. Kérdőíves felmérés 

 

A TDM szervezetek jellemzőinek és tevékenységük megismerésének érdekében két ízben 

is sor került a TDM szervezetek megkérdezésére, 2014-ben, illetve 2016-ban (1. táblázat). 

Ezen felmérések kérdőívei mellékletben (2. és 3. számú melléklet) kerültek elhelyezésre. 

 

1. táblázat: A kérdőíves felmérések minta nagysága 

2014-es megkérdezés jellemzői 

Összes ismert szervezet 
száma a vizsgált 

időszakban* 

Kitöltők száma 
(db)/aránya (%) 

Kérdések száma (db) 

86 38/44,3% 21 

2016-os megkérdezés jellemzői 
Összes ismert szervezet 

száma a vizsgált 
időszakban* 

Kitöltők száma 
(db)/aránya (%) 

Kérdések száma (db) 

86 (helyi) ebből a kutatásba 
bevont, honlappal és 

elérhetőséggel rendelkező 
szervezetek száma 

81 

54/66,6% 76 

*A NGM és MTDMSz TDM regisztrációs listája alapján 
 

A kérdőívek zömmel zárt kérdéseket tartalmaztak, a könnyebb és következetesebb elemzés 

érdekében, ahol indokolt volt, ott a kitöltő szervezeteknek az egyéb kategória választásával 
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lehetőségük nyílt speciális, egyedi válaszaik megadására is. A második, 2016-os kérdőív 

kialakítása a 2014-es kérdőív, valamint a szakmai párbeszédek és személyes 

tapasztalatszerzés alapján történt. Ez részletesebb, mintegy 76 kérdésből álló, átfogó 

kérdőívet jelentett, amelyben a kérdéseket nagy arányban minden szervezet kitöltötte, tehát 

valamennyi beérkezett űrlap felhasználható volt az elemzések során. A második kérdőív az 

első megkérdezés csaknem valamennyi kérdését tartalmazt, ugyanakkor a 2016-os 

mintavétel már struktúráltabb volt, abban hangsúlyosabb szerepet kaptak az egyes 

tevékenységcsoportokra vonatkozó kérdések. Főbb csoportok: a TDM szervezetek 

általános jellemzőit feltáró kérdések, valamint a termékfejlesztésre, a márkázásra és imázs-

építésre, a humán-erőforrásra és annak fejlesztésére, a monitoringra és a marketing 

tevékenységre vonatkozó kérdések.  

 

3.2.2. Interjú 

 

A hazai TDM szervezetek munkatársaival interjúkat készítettem, szakmai párbeszédet 

folytattam. Az interjúk zömmel általános, részben egy-egy kutatáshoz kapcsolódóan 

specifikus kérdéseket tartalmaztak, így például a TDM szervezetek szerepe a terület- és 

településfejlesztésben, a TDM szervezetek és a szolgáltatók, önkormányzatok kapcsolata, 

nehézségek a TDM működés során, marketingkommunikációs és online marketing 

gyakorlatok. Ezek alkalmával nem annyira a kérdések kötöttsége és meghatározottsága 

jelentette a pozitívumot, hanem a beszélgetések során kialakult, egy-egy témát körüljáró, 

közvetlen párbeszéd, amely közelebb vitt az elméletben megismert rendszer hazai, 

gyakorlati jellemzőihez (4. számú melléklet).  

Ilyen párbeszédek, interjúk készültek: 

• Orfű (Bencze Szabina, Kurilla Annamária),  

• Kehidakustány (Lázár Roland),  

• Harkány (Nagy Tímea),  

• Komló (Farkas Alexandra),  

• Szigetvár (Varga Kata),  

• Sopron (Barcza Attila) TDM szervezeteinek szakembereivel.  

 

A külföldi ösztöndíjaim és a szakmai gyakorlatom ideje alatt, amelyet a Campus Hungary 

ösztöndíj program támogatott, minden alkalmat megragadtam, hogy a szakma 
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képviselőivel párbeszédet folytathassak tevékenységükről. Ezen interjúkban hangsúlyos 

szerepet kapott a külföldi TDM szervezetek helyzetfelmérésére és megismerésére való 

törekvés, ezért jóval általánosabb kérdések is megfogalmazásra kerültek. Így például a 

TDM szervezetek helye és szerepe az adott ország turizmus tervezésében, a TDM 

szervezetek támogatottsága a tagság és az állam részéről, a tagság jellemzői, valamint a 

tevékenységek főbb ismérvei. A szervezetek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy 

valamennyi területi szintről kerüljön megkérdezésre legalább egy TDM szervezet, 

ugyanakkor a területek kiválasztása véletlenszerű volt (5. számú melléklet). 

 

Így készült interjú régiós, térségi és helyi desztináció menedzsment szereplőkkel egyaránt:  

o Bad Kleinkirchheim Tourismus Marketing GmbH. (Stefan Heinisch, Marlies Glatz) 

– Bad Kleinkirchheim 

o Oststeiermark Tourismus GmbH. (Eva Luckerbauer) – Grosswilfersdorf  

o Bayern Marketing Tourismus GmbH. (Markus Schwankl) – München  

o Informationszentrum Naturpark Altmühltal (Christoph Würflein) – Eichstätt  

 

A PhD-kutatás ideje alatt fontosnak tartottam a személyes terepbejárásokat is. Ezek 

alkalmával, a fentiek mellett volt szerencsém – szintén ösztöndíjjal – Graz-Salzburg, 

Nyitra és Erdély célterületek városmarketing és/vagy desztináció marketing 

kommunikációs gyakorlatát közelebbről is megvizsgálni. 

 

3.2.3. Szakmai gyakorlat 

 

Talán nem szokványos egy disszertációban szakmai gyakorlatra hivatkozni, de úgy érzem, 

hogy az egyik legjelentősebb szakmai hatást az a mintegy egy hónapot felölelő szakmai 

gyakorlati időszak és tapasztalat jelentette 2014-ben, amelynek keretében megismerhettem 

egy Ausztriában működő TDM szervezet szinte minden egyes tevékenységi körét. A Bad 

Kleinkirchheim Tourismus Marketing GmbH. székhelyén, Bad Kleinkirchheimben a 

fogadó szervezet szakmai gyakorlati programjának köszönhetően (Campus Hungary 

ösztöndíjjal) átfogó képet kaptam egy működő szervezet mindennapjairól. Emellett volt 

alkalmam interjúkat készíteni az iroda munkatársaival, részt vettem a tagoknak, 

szolgáltatóknak szervezett képzésen, illetve a szervezet mindennapi, elsősorban online 

kommunikációt érintő munkájában.  
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3.3. Statisztikai módszerek 
 

Disszertációmban különböző matematikai, statisztikai módszereket (Geresdi I. – Bugya T. 

2005) alkalmaztam az EXCEL program segítségével az egyes adatok elemzéséhez (átlag, 

szórás, relatív szórás) és összehasonlításához. Emellett az ún. szenzitivitási indexet (Alpek 

B. L. – Tésits R. 2014) és a klaszteranalízist hívtam segítségül a vizsgált TDM szervezettel 

rendelkező desztinációk egyes mutatóinak és azok jellemzőinek minél teljesebb körű 

bemutatása, valamint az egyes desztinációk tipizálásának lehetősége érdekében.  

A klaszteranalízis módszerével kísérletet tettem az egyes TDM szervezetek egy-egy 

klaszterbe történő besorolására, csoportosítására. Ennek első lépéseként a turizmusföldrajz 

szempontjából fontos változók (kereslet és kínálat oldaláról gyűjtött, összesen 48 darab 

változó) adatait az érintett TDM településekre (381) vonatkoztatva kigyűjtöttem, majd 

TDM szervezetekre (81 darab) vetítve összesítettem. Ezek mind olyan változók, amelyek a 

MT Zrt. és a KSH hazai turizmust érintő elemzéseiben, időszakos és éves jelentéseiben is 

elemzésre kerülnek, a kereslet és a kínálat oldaláról egyaránt jól leírják egy-egy terület 

turizmusát. A vizsgálat folytatásaként megtörtént az egymással korreláló változók 

adattáblából történő kiszűrése, valamint az olyan változók törlése, amelyekből nem 

rendelkeztem minden TDM szervezetre vonatkozóan adattal. Ezek után az egyéni kutatói 

megítélésem szerint 13 olyan változó maradt, amelyek klaszteranalízis segítségével több 

klaszterbe sorolhatóvá tették az általam vizsgált TDM szervezeteket. Ezek olyan változók, 

amelyek a hazai turizmusföldrajzi elemzésekben rendre szerepelnek (vendégéjszakák 

száma, férőhelyek száma), vagy a TDM működés szempontjából általam fontosnak 

ítéltettek (TDM szervezethez tartozó települések száma, falvak aránya a TDM 

szervezetekben). Ezeket a 6.3. fejezetben részletesen tárgyalom.  

A csoportok képzése Ward-eljárás segítségével, négyzetes euklideszi távolság 

alkalmazásával történt. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy ezen mutatók mentén 

minimum 4 maximum 7 és 14 közötti klaszterszám az, ami statisztikailag indokolt a 

klaszter-képzés során. A kutatói tapasztalat figyelembevételével, a koefficiensek, illetve a 

klaszterek relatív mérete alapján a végső elemzés a 8 klaszteres változat alapján történt. 

Ennek kiválasztásánál törekedtem arra, hogy sem kis (tehát mondjuk egy darab TDM 

számú), sem túlzottan nagy elemszámú klaszterek ne alakuljanak ki. Ebben a csoportban a 

klaszterek közül ötnek az elemszáma közel egyforma. A klasztereket, klaszter átlagokat 

varianciaanalízis segítségével hasonlítottam össze. Ezek kifejtésére és egy klaszterbe 

kerülésük okára a 6.3. fejezetben térek ki részletesen.  
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4. Kutatástörténet, szakirodalmi áttekintés 

 

Az általam választott téma hazai adaptáció szerint leginkább németajkú területeken 

vizsgált, ahol több kutató is foglalkozott a témával és annak értelmezésével. Ez nem is 

csoda, hiszen a turizmusnak és a turista fogadásnak e területeken olyan hagyományai 

vannak, amelyek módszerének vizsgálata példaértékű lehet az egyes, akár feltörekvő 

desztinációk számára is.  

Az egyik, talán legtöbbet hivatkozott kutató a témában Thomas Bieger, akinek 

„Management von Destinationen und Tourismusorganisationen” című műve átfogó képet 

ad a TDM szervezeti rendszer jellemzőiről. Ennek első kiadása 1995-ben jelent meg, 

melyet mára már többször kiadtak, bővített, frissített formában. A magyar rendszer 

kiépítése során is ez a könyv jelentette a kiinduló alapot, hiszen Lengyel Márton és más 

szakemberek (Horkay Nándor, Aubert Antal) is gyakran hivatkozták e dokumentumokat a 

kutató munkáikban. Bieger, T. e könyvében átfogó képet ad a desztináció menedzsment 

rendszer sajátosságairól és jellemzőiről, sikertényezőiről. Részletesen tárgyalja a TDM 

szervezetek működéséhez szükséges turisztikai környezet, kereslet és kínálat jellemzőit, 

illetve elhelyezi a TDM szervezeteket a turizmus rendszerében. A könyvben kitér a 

kooperatív együttműködések előnyeire, turisztikai piacon kiépíthető versenyelőnyeire, a 

TDM szervezetek létrehozásának céljaira, valamint az egyes menedzsment 

tevékenységekre, hangsúlyosan természetesen a marketingre, a desztináció marketingre. A 

könyvében tárgyalja továbbá a finanszírozási kérdéseket, valamint az együttműködések 

kiépítésének és fenntartásának nehézségeit is. Rávilágít arra, hogy a hosszú távú, stratégiai 

tervezés fontos a célterületek menedzsmentje során, ennek lépéseit és rendszerét a 

könyvben részletesen vizsgálja, amelyek valós megnyilvánulásaiként számos németországi 

példát tár az olvasó elé. A TDM működés szempontjából szinte klasszikusnak számító 

feladatok (pl. hosszú távú tervezés, partnerség kiépítése, marketing) mellett, olyan 

feladatokat is bemutat a szerző, mint például a minőségmenedzsment, a 

krízismenedzsment, vagy akár a desztináció iránti érdeklődés felkeltésének speciális 

módjai a TDM szervezetek tagjai, belső partnerei és természetesen a turisták felé egyaránt. 

Mindeközben könyvében a kooperatív finanszírozási modell szükségességét és rendszerét 

is tárgyalja, amely nélkül a rendszer tulajdonképpen működtethetetlen.  
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Hasonló monográfiák Kaspar C. (1995), Freyer W. (1999), Luft H. (2007) művei, amelyek 

mind a kooperatív működésben rejlő lehetőségekre és a turisztikai desztináció 

menedzsment tevékenység sokszínűségére hívják fel a figyelmet.  

A TDM számos konferencia és könyv központi témája is volt az utóbbi években. 

Ilyen konferencia és gyűjtemény-kötetek például a Pechlaner, H. – Weiermair, K. szerk. 

(1999), Bieger, T. – Pechlaner, H. – Steinecke, A. szerk. (2001), Pechlaner, H. – Bieger, T. 

– Bausch, T. szerk. (2005), Becker, C. – Quack, H.D. szerk. (2007) és Wang Y. – Pizam A. 

szerk. (2007) által szerkesztett kötetek, amelyeknek tanulmányai elméleti és gyakorlati 

példák, valamint alkalmazási lehetőségek bemutatásának segítségével írják le a rendszer 

lényegét. Magyarországon ilyen összefoglaló művek a Nyíregyházi Főiskola 

gondozásában, Hanusz Árpád szerkesztésében (2008-2012) megjelenő könyvek. 

A téma jelentős, külföldi kutatója Harald Pechlaner, aki több munkájában is 

foglalkozik a desztináció menedzsment kérdésével, és rengeteg tanulmányt jegyez a 

témában. Amellett, hogy több tanulmánykötet szerkesztője, munkássága során foglalkozott 

a TDM rendszer versenyképességével, hatékonyságával, eszközeivel és módszereivel, 

valamint annak jó gyakorlataival. Kutatásai alapján elmondható, hogy a turisztikai piacon, 

hosszú távon csak azok a desztinációk sikeresek, amelyek képesek az együttműködések 

kialakítására, a hálózatosodásra és az ezzel együtt járó közösségi feladatok rendszerének 

kialakítására, amelyben hangsúlyos szerepet kap a belső (partnerek felé történő) és a külső 

(kereslet felé történő) kommunikáció (Pechlaner, H. 2003, Pechlaner, H. – Zehrer, A. 

2005, Pechlaner, H et al. 2006, Pechlaner, H. et al 2007, Pechlaner, H. et al. 2012). 

A témában több disszertáció is született Magyarországon, amelyek elsősorban a 

versenyképesség szempontjából közelítik meg a desztináció menedzsment szemléletet és 

ez alapján vizsgálták a hazai TDM rendszert és annak működését. Tőzsér A. (2010) 

versenyképességi modellek vizsgálatát és összehasonlítását végezte el disszertációjában, 

vizsgálatának mintahelyszíne a Mátravidék volt. A különböző modellek vizsgálata után 

kidolgozta saját modelljét, az ún. új versenyképességi modellt, amelyet turisták, turisztikai 

szakemberek és a helyi lakosság oldaláról egyaránt vizsgált. Ez alapján egyértelműen 

elismeri a TDM rendszer kiépítésének szükségességét. A modellben foglalt elemeket és 

egyéb tényezőket figyelembe véve, úgy gondolja, hogy az egyértelműen a fenntartható és 

versenyképes turizmus alapelvei mentén került kialakításra, amely tényezők a TDM 

szervezeti rendszerben is hangsúlyosan meg kell, hogy jelenjenek. Kutatásában a lakosság 

életminőségének javulása kiemelt figyelmet élvez, utóbbiban a turizmus szerepének 

vizsgálata hangsúlyos szerepet kap, hiszen kölcsönös viszonyt feltételez a turisztikai 
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mutatók és az életminőség javulása, valamint az életminőség javulása és a térség fejlődése 

között. Vizsgálata azért példaértékű, mert a turisták, a turisztikai szereplők és a helyi 

lakosság érdekeit egyaránt az elemzés fókuszába helyezi, így a modell lehetővé teszi több 

szintű összehasonlító elemzések elvégzését és így összefüggésrendszerek feltárását.  

Tőzsér A. – Bánhidai Cs. (2016) és szerzőtársai nevéhez köthető az az átfogó TDM 

kutatás is, amelynek vizsgálati területe a Székelyföld volt. A kutatásban bemutatásra 

kerülnek a székelyföldi TDM szervezeti rendszer kiépítésének sajátos jegyei, amelyek sok 

esetben magyarországi mintát követnek. A kutatásban a szerzők elvégezték a terület 

turisztikai helyzetértékelését, illetve vizsgálták a területi tervezés, így a regionalizálódás 

lehetséges irányait. A jelentésben hangsúlyos szerepet kap a TDM szervezetek primer 

kutatáson alapuló bemutatása, amelynek fókuszában az együttműködések, a finanszírozási 

kérdések, a termékfejlesztés, a marketingkommunikáció és a versenyképesség kérdése áll. 

A kutatási jelentés egy egységes, a Kárpát-medencét érintő TDM szervezeti rendszer 

kiépítésére tesz javasalatot, amelynek alapjai Magyarország mellett, már Szlovákiában és 

Romániában is elindultak. Ennek egyik gyakorlati mérföldköve volt a 2015-ben 

Kehidakustányban megrendezett TDM konferencia, amelynek szakmai programjában 

hangsúlyos szerepet kapott a Kárpárt-medencét érintő szervezeti fejlődés és a 

tapasztalatcsere-tudástranszfer kérdése a működő és megalakuló szervezetek között. Ezt 

követően, az itt tett szándéknyilatkozatnak megfelelően, Ópusztaszeren megalakult a 

Kárpát-medencei Turizmus Egyesület, ezzel bizonyítva, hogy az együttműködések már 

nemcsak az ország határain belül, hanem azokon túl is kialakíthatók.  

Sziva I. (2010) munkájában a desztinációk versenyképességével foglalkozott, egy 

magyarországi (Balatonfüred) és két nemzetközi (Tirol, Karintia) mintaterületet vizsgált. A 

kutatás során a TDM rendszer szempontjából lehatárolt mag- és támogató szereplőket, 

feltárta a TDM szereplők közti kapcsolatok jellemzőit az egyes desztinációkban, valamint 

vizsgálta a működés siker és kudarc tényezőit, amelyeket az érintett desztinációk 

gazdasági, társadalmi és természeti környezetében egyaránt elhelyezett. Elemzésében a 

versenyképesség klaszterközpontú megközelítésével is foglalkozott.  

Papp Zs. M. (2013) szintén a versenyképesség oldaláról közelíti meg a témát. 

Kutatásában az ún. piramis modellt alkalmazta, amely során sikerességi faktorokat és 

alaptényezőket állapított meg, illetve egyéb indikátorok mentén vizsgálta az egyes hazai 

TDM szervezettel rendelkező desztinációkat. Desztináció típusonként (pl. városi turizmus, 

egészségturizmus) elvégezte az egyes desztinációk versenyképességi pozíciójának 

elemzését, ebből képzett mutatója a desztinációs versenyképességi pozíció (DVP-mutató).  



16 

 

A téma további, hazai, tudományos körökben publikáló jeles kutatói Lengyel Márton, 

Aubert Antal, Lőrincz Katalin, Raffay Ágnes, Horkay Nándor. Lengyel Márton a turizmus 

elméletet megalapozó munkássága mellett, a TDM szervezeti rendszer hazai „bibliáját” is 

jegyzi (TDM működési kézikönyv). Aubert Antal szintén már a téma hazai 

megjelenésének kezdetén foglalkozott a TDM szervezeti rendszer adaptálásának 

lehetőségeivel, majd a TDM rendszer hazai jellemzőivel, önállóan és szerzőtársaival együtt 

több megalapozó tanulmányt is készített a témában (Aubert A. 2000, Aubert A. 2008, 

Aubert A. 2009, Aubert A. – Szabó G. 2007).  

Lőrincz Katalin és Raffay Ágnes is a hazai TDM rendszer sajátosságait vizsgálta 

munkáiban, amelyekben kiemelt figyelmet kap a Magyarországon működő TDM 

szervezetek tevékenysége és fenntartásának kérdésköre (Lőrincz K. et al. 2014a), így a 

hazai egészségturisztikai desztinációk menedzsment gyakorlata (Lőrincz K. et al. 2014b), 

az éghajlatváltozás szerepe a TDM szervezetek tevékenységében (Lőrincz K. – Raffay Á. 

2014), a hazai TDM rendszer jellemzői (Somossy E. – Lőrincz K. 2014) vagy például az 

együttműködések desztináció menedzsmentben betöltött szerepe (Raffay et al. 2011). 

Horkay N. (2003a, b) gyakorlati tevékenysége mellett, a márka és a márkapolitika 

szempontjából vizsgálta a TDM tevékenységet.  
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5. Elméleti alapok 
 

5.1. Desztináció lehatárolás kérdése 

 

Bieger, T. (2005) szerint a desztináció olyan földrajzi térkategória, amelyet a turista úti 

célként kiválaszt. Ez tartalmazza az utazáshoz kapcsolódó összes létesítményt és 

szolgáltatást – zömmel turisztikai jellegűeket –, amellyel az utazás során a vendég 

kapcsolatba kerül. Az ő megközelítésében a desztináció tehát egy versenyképességi 

egység, amely úgy gondolja, hogy hosszú távon stratégiai, üzleti egységként kezelhető.  

A United Nations World Tourism Organization – világszerte ismert és elismert 

turisztikai szervezet (UNWTO) – szerint a desztináció turisztikai attrakciókkal, 

intézményekkel, szolgáltatásokkal bíró hely, amelyet a turista látogatásra kiválaszt, és amit 

a turisztikai kínálati oldal piacra visz, értékesít. A fogalmi meghatározás kettős, hiszen 

rávilágít arra, hogy a desztináció egyrészt az úticél, másrészt a turisztikai termék-kínálat, 

azaz ugyanazon dolog keresleti és kínálati oldala. Tovább konkretizálva a desztináció egy 

olyan fizikai helyszín, ahol a turista legalább két éjszakát eltölt és, amely tartalmazza a 

turisztikai termékeket, a vonzerőket, a kapcsolódó szolgáltatásokat, amelyek biztosítják a 

turista tartózkodását. Megfoghatatlan – de napjainkban egyre hangsúlyosabb – eleme az 

imázs és az arculat.  

Lengyel M. (2008) szerint a desztináció egy komplex, turisztikai termékeket kínáló 

térség. Aubert A. (2008) szerint pedig a desztináció tulajdonképpen egy turisták által 

kiválasztott földrajzi területegység, amelynek több szempontból vizsgálva egyedi jellemvonásai 

ismertek. Ezek alapján elmondható, hogy a desztinációknak ugyan vannak valós, fizikai és 

adminisztratív határai, de az értelmezhető egyénenként külön-külön is. Hiszen ugyanaz a 

terület mást jelent egy fesztiválra történő utazás motivációjával érkezőnek, mint egy 

egészségturizmusban résztvevőnek.  

Fontos megközelítés, hogy a desztináció sokszínűsége és összetettsége révén képes 

a hálózatosodásra, azaz a desztináció határain belül, a meghatározó termékjegyekre 

alapozva különböző együttműködések építhetők ki (Pechlaner, H. et al. 2006).  

A fenti meghatározások felvetik a desztináció területi lehatárolásának tárgykörét, 

amely tulajdonképpen turizmusföldrajzi kutatások szempontjából talán az egyik 

legfontosabb kérdés lehet. Láthattuk, hogy a desztináció egy igen érdekes térkategória, ami 

létezik is (hiszen vannak határai), meg nem is (hiszen turistánként eltérő az értelmezése, 
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noha, azért létezik társadalmi konszenzus az egyes desztinációk határait illetően). A 

desztinációk mérete eltérő, egy üdülő épp úgy lehet desztináció, mint egy nagyobb 

területegység, például egy ország vagy egy régió. Erre Bieger, T. (2005) és Freyer, W. 

(1999) is felhívja a figyelmet. Éppen ezért a desztináció lehatárolásra nincs egységes 

recept, vagy inkább mondhatnánk azt is, hogy ahány ház, annyi megközelítés. Annál is 

inkább érdekes ez a kérdés, mert csakúgy, mint a turisztikai termék (Lengyel M. 2004), ez 

is értelmezhető a kereslet és a kínálat oldaláról egyaránt. Ezek alapján számos minőségi és 

mennyiségi mutató segítségével, több szempontból megközelítve határozhatjuk meg, hogy 

mit értünk adott desztináció alatt (ilyenek pl. a vendégéjszaka szám, vagy a történelmi, 

néprajzi előzmények) (Aubert A. et al. 2009). A megközelítések sokfélesége az 

eredmények sokféleségét vonzza maga után.  

A hazai gyakorlatban a desztinációk lehatárolása elsősorban mennyiségi 

(vendégéjszaka szám) alapon történt, nem közigazgatási alapon, noha az egyes települések, 

de látni fogjuk később a dolgozatban, hogy akár még a megye határ is jelentősen 

befolyásolja a desztinációk működési területének alakulását. Átlalában elmondható a hazai 

desztináció lehatárolás jelenlegi, TDM szervezet alapú megközelítéséről, hogy az vagy a 

hagyományos együttműködések mentén jött létre, vagy éppen a TDM pályázatok 

mennyiségi kritériumai ösztönözték az egyes területeket az összefogásra és így a közös 

turisztikai piaci megjelenésre. Ennek értelmében találunk „klasszikus” célterületeket a 

TDM szervezettel rendelkező desztinációk sorában, így pl. Balatonifüred, Eger, Hévíz, de 

„új” desztinációk is megjelentek a turisztikai piacon pl. Ság-hegy, Gyógyvizek-völgye.  

Érdekes vizsgálati szempont a desztináció lehatárolás során, hogy a desztinációban 

élő lakosság és az oda látogatók nem ritkán egymástól eltérő térérzékeléssel rendelkeznek. 

Egy település határai egyértelműen meghatározhatók önkormányzati, közigazgatási alapon, 

azonban ez a desztinációk esetében jogilag nincs ilyen egyértelműen kőbe vésve, 

kiváltképp a TDM szemléletben, hiszen ott a sikeres együttműködések ösztönözhetik az 

összefogások területi alapú kiszélesítését. Ugyanakkor az is tény, hogy a helyi lakosság 

egy-egy település, és így adott desztináció határait tágabb értelemben értelmezi, hiszen ő 

adott településen életvitelszerűen végzi mindennapi, életkorának megfelelő tevékenységét. 

Az egyes szociálgeográfiai alapfunkciók, így például a munka, az oktatás (Partzsch D. 

1970, Maier J. et al. 1977) által kirajzolt életterét jelenti számára ugyanaz a terület, ami a 

turistának az attrakció, a szállás és néhány turisztikai szolgáltatás igénybevételében 

csúcsosodik ki. Ezek pedig zömmel koncentráltan és általában központi, könnyen 



19 

 

megközelíthető helyen vannak jelen a településen, így például a turisták jellemzően nem 

fordulnak meg például külvárosokban.  

Steinecke A. (2013) szerint azonban más szempontból közelítve a turista viszont 

tágabb teret érzékel, természeti és kultúrtájakban gondolkodik, egy nagyobb, összefüggő 

térséget keres fel látogatása során, így nem ritkán nemcsak adott desztinációban, hanem 

annak közvetlen környezetében is megjelenik. Erre a különböző termékfejlesztésekkel (pl. 

csomagok kialakítása, turisztikai kártya bevezetése) ösztönözni is lehet (Aubert A. et al. 

2014a, Aubert A. et al 2014b, Horváth Z. et al. 2016, Barcza A. et al. 2017).  

Tovább árnyalja mindezt, hogy Aubert A. et al. (2008) szerint fontos, hogy a 

desztináció lehatárolás a látogató szempontjából történjen, egyedi profil jellemezze a 

kialakított desztinációkat, amely alapján az jól márkázható. Fontos, hogy a desztinációk 

széles kínálattal rendelkezzenek, valamint a helyi lakosság tudjon azonosulni a 

desztinációval, és természetesen mindennek turisztikai piacra vitelét professzionális 

szervezet végezze.  

Szabó G. (2006) az egyediség, kiforrrottság és a „hely varázsa” alapján javasolja a 

desztinációkat lehatárolni, amely a desztinációk és azok átfogó jellemvonásai így 

határozhatók meg:  

 

• egyedi vonzerő összetétel, és intenzív vonzás:  

o legalább országos, de inkább nemzetközi vonzás 

o komplex attrakció spektrum, egy-két domináns vonzerő 

• kiforrott turizmus termékek, amelyeket jellemez: 

o a szolgáltatások száma, minősége 

o kapcsolatok a szolgáltatások és a termékek között 

o jelentős kereslet 

o kialakult piaci szegmensek 

• „genius loci” (a hely varázsa) és annak kisugárzása: 

o érzékelhető földrajzi és történelmi identitás 

o széleskörű ismertség és elismertség 

o kialakult turisztikai imázs, vonzó arculat 
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A fentiek alapján elmondható, hogy a turisztikai desztináció, mint versenyképességi 

egység a „valós”, mindennapi élettérnek egy speciális értelmezése, amelyre jellemző: 

 

• a stabil és akár egyedi attrakció- és vonzerő alap,  

• a szolgáltatások mennyiségi és minőségi mutatóinak magas reprezentáltsága,  

• a komplex kínálati struktúra,  

• a magas szolgáltatói és lakossági identitás,  

• az erős belső kapcsolatok és a külső kohézióra való törekvés, valamint az ehhez 

szükséges feltételek és háttérrendszer működése (TDM szervezeti rendszer 

adaptálása, kommunikációs aktivitás, partnerség más szervezetekkel),  

• a jól pozícionálható márkajegyek, vonzó imázs és egységes arculat. 
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5.2. Turisztikai desztináció menedzsment 
 

A TDM szervezeti rendszer a turisták és a fogadó terület érdekeit egyaránt szem előtt tartja, 

képviseli, célja a turisták számára élményt, a desztináció lakosainak pedig gazdasági, társadalmi és 

környezeti előnyöket teremteni, hosszú távon és stratégiai alapon. A TDM a turizmus rendszerének 

egészét fogja össze, azaz a keresletet és a kínálatot egyaránt, miközben a turizmusirányítás 

valamennyi alapvető feladatát ellátja a sikeres és versenyképes turizmus megteremtése érdekében 

(Pechlaner, H. 2003, Bieger, T. 2005, Lengyel, M. 2008). A desztináció menedzsment szervezetek 

tulajdonképpen az együttműködés orientált turizmusfejlesztés eszközei, amelyeknek 

középpontjában az értékteremtés és megőrzés, a vendégek és a helyi lakosok elégedettsége, a 

tudatos környezethasználat és a fenntartható turizmusfejlesztés áll. Mindezek érdekében a TDM 

szervezet nem gyakorolhat felsőbbrendű nyomást tagjaira, csak meggyőző erejével és 

szaktekintélyével képes hatni a desztináció fejlesztésére és desztináció egységes piaci jelenlétére. A 

gyakorlati tevékenységet meghatározza a kompromisszum és kooperációs készség (Aubert A. – 

Szabó G. 2007, Aubert A. 2008).  

Kaspar C. (1995) munkájában hangsúlyozza, hogy a TDM szervezetek a desztinációk 

gyűjtőszervezetei, amelyeknek jellegzetessége, hogy egymás mellett dolgoznak a politikai és a 

privát szektor képviselői, szervezetei. Ez pedig koordináló funkciót igényel a településtől és/vagy a 

desztinációtól, és amelyet legteljesebben a TDM tevékenység fed le a turizmusban. Freyer W. 

(1999) mindezek mellett a kínálati oldal sokszínűségében, összefogásában, valamint a nonprofit 

jellegben látja a TDM szervezetek kulcsszerepét. Ideális esetben a mindennapi működés során a 

TDM struktúra flexibilitást, a piaci változásokra való gyorsabb és könnyebb reagálást tesz lehetővé, 

hiszen közvetlen kapcsolatot tart tevékenysége révén valamennyi turizmusban érintett – belső és 

külső – szereplővel, egységben látja és képviseli a desztinációt. A TDM tevékenység így 

alapvetően két csoportra bontható (Aubert A. – Szabó G. 2007, Aubert A. 2008): 

márkamenedzsmentre (termékfejlesztés és promóció), valamint az üzleti tevékenységre 

(információ-menedzsment, kommunikáció, kapcsolattartás az érdekelt szereplőkkel). 

A turisztikai desztináció menedzsment rendszer kiépítése a versenyképesség 

megőrzése és fenntartása szempontjából különösen indokolt a desztinációk egyre inkább 

élesedő piaci versenyében. Ennek alapja a megfelelő szakmai, politikai vagy akár a szűken 

vett fogadó környezet biztosítása, amelynek aktív része a szolgáltatók és turisztikai 

szereplők mellett a helyi lakosság is (Tőzsér A. 2010). 

A hazai gyakorlatban a TDM szervezeti rendszer kiépítésének elején négy alapelvet 

(alulról építkezés, partnerség, professzionalizmus, finanszírozás) határoztak meg (Lengyel 

M. 2008). A legfontosabb alapelv a szervezetek kialakítása során az aluról építkezés, azaz 

a helyi szereplők minél szélesebb körének döntési folyamatba történő beintegrálása. Fontos 
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a „közösen és együtt” mentalitás, amely alapja a stratégiai és a hosszú távú 

gondolkodásnak a desztináció fenntartható jövője érdekében. Ennek meghatározó lépcsője 

a partnerség kialakítása és fenntartása. A helyi szereplők aktív bevonása és az operatív 

menedzsment közötti kapcsolat biztosítása alapvető feladat a működés során. Ehhez hozzá 

tartozik az is, hogy nem elég tagokat, partnereket integrálni a szervezetbe, a közös 

munkával elért eredményekkel meg is kell tartani azokat, sőt a tagok aktivitásának 

ösztönzésére és új tagok bevonására kell törekedni. Ehhez a különböző innovációk 

(szolgáltatás, szervezeti és marketing) jelenthetik a segítséget.  

A partnerségi kapcsolatok kiépítése során amellett, hogy a helyi szereplők aktív 

munkáját kell ösztönözni, törekedni kell a külső partnerkapcsolatok kialakítására is a 

szakmai és civil szereplőkkel egyaránt. Az így kialakított partnerségi munkára alapozott 

tagság ereje pedig a „közösségben” rejlik: a közös célokban, az „együttműködve 

versenyezni” elvben (Sziva I. 2012, Sziva I. 2014). A szervezeti működés innovatív része, 

hogy desztináció fejlesztése során a célok és az érdekek egy egységes irányvonal mentén 

kerüljenek kialakításra, amelyhez hozzájárul természetesen a TDM szervezetekben 

dolgozók professzionalizmusa. A közös irányvonalak kijelölése mellett ezért is fontos az 

egységes jövőkép meghatározása, amelyhez a gyakorlatban és a 

marketingkommunikációban egységes desztinációs megjelenés (arculat) is társul. A TDM 

folyamat részeként meghatározásra kerül általában a terület profilja, arculata és a közös 

marketing célok, valamint annak eszközei is. További innovatív jelleg e szervezeti forma 

esetében, hogy mindezen elvek és tevékenységek alapja a közös finanszírozás (Pechlaner, 

H. 2003, Bieger, T. 2005, Lengyel M. 2008). 

Buhalis, D. és szerzőtársai munkáikban kihangsúlyozzák a TDM tevékenység 

versenyképességnövelő szerepét az egyes desztinációk életében. Ennek alapját a köz- és a 

magánszféra között kialakult kapcsolatrendszerben látják, egyik lehetséges eszközének 

pedig az IT technológiák intenzív tevékenységbe integrálását tekintik. A kutatók 

hangsúlyozzák, hogy a TDM tevékenység során fontos az érdekeltek stratégiai 

célkitűzéseinek egyensúlyba hozása, nemcsak a szervezeten belül, hanem a célterület 

turisztikai termékeivel összhangban és a helyi erőforrások fenntarthatóságának biztosítása 

érdekében is. A kialakított együttműködések által nemcsak a turisztikai piaci jelenlét 

kiadásai csökkenthetők, hanem a hatékonyság, így például az egyes turisztikai szereplők 

láthatósága (pl. közös honlap) is intenzívebbé tehető. Emellett optimalizálhatók a turizmus 

pozitív és negatív hatásai is. A TDM rendszer sajátossága, hogy az megkönnyíti az egyes 

célterületek márkaként történő tervezését, irányítását és marketingjét, melynek alapja a 



23 

 

kooperáció és a stratégiai gondolkodás (Buhalis, D. 2000, Buhalis, D. – Spada, A. 2000, 

Mistilis N. et al. 2014). Éppen ezért lehet a TDM struktúra megoldás akár az alacsonyabb 

vendégforgalmú, vagy elaprozótt vonzerő alapú desztinációknak is, ahol a partnerség és a 

stratégiai alapú gondolkodás lehet a kulcs a turisztikai piaci megjelenéshez (Pálfi A. 2013a, 

Szabó K. – Pálfi A. 2013, Aubert A. et al. 2012c).  

A TDM szervezeti rendszer megjelenése felfogható egyfajta paradigmaváltásként is 

a hazai turizmusirányítás és menedzsment rendszerében (Aubert A. – Pálfi A. 2014), amely 

szükségszerűen, a modern kor keresleti és kínálati trendjeire reagálva kívánta a megújulást 

behozni a desztinációk turizmus tervezésébe, a vendégfogadás körülményeinek javítása 

érdekében. Noha a TDM rendezőelvek között hangsúlyosan, és mintegy önállóan is 

megjelenik a fenntarthatóság, mint sokat hangoztatott, elérni vágyott cél, ez sokkal inkább 

anyagi fenntartási keretek megteremtését jelenti a köztudatban, éppen ezért érdemes ezt 

egy kicsit mélyebben is vizsgálni. Hajnal K. (2006) kutató munkája során részletesen 

foglalkozik a fenntartható fejlődés fogalmával, a fejlődés és a fejlesztés közti különbségek 

éles elhatárolásának szükségességével, illetve a fenntarthatóság alap- és rendezőelveivel. 

Mindamellett, hogy a fenntarthatóság elérése és szem előtt tartása napjainkban alapvető cél 

és követelmény, nem pedig sokat használt pályázati kulcsszó kellene, hogy legyen a 

turizmus minden területén, így a desztináció menedzsmentben is, fontos a fenntarthatóság 

kérdését szélesebb körben értelmezni. A fenntarthatóság Hajnal K. (2010) által tárgyalt 

alapelvei ugyanis a TDM működés szempontjából fontos, plusz tartalmat adnak 

pályázatokban gyakran használt szó jelentésének, noha azok eredendően élő rendszerek 

alapján lettek kidolgozva.  

Ilyen alapelvek:  

• a sokszínűség, amely a TDM szervezetekre lefordítva a tagság sokszínű 

összetételét jelenti. A jól működő TDM szervezetek ugyanis összetett 

tagsági körrel rendelkeznek, hiszen a desztinációk minél több turisztikai 

szereplője érintett a működés során. Ezáltal nemcsak a helyi turisztikai 

szereplők képviselete valósul meg, akik így gazdasági előnyökhöz is 

juthatnak, hanem a kereslet számára is komplex élmények, akár élmény 

csomagok kialakítása válik lehetővé. László E. (2001) a 

rendszergondolkodás kutatója is rávilágít arra, hogy a természetes 

rendszerek a komplexitás irányába fejlődnek, azért, hogy összetettebb, 

differenciáltabb, kapcsolat- és kölcsönhatásrendszeren alapuló hálózatot 

hozzanak létre, amelynek során fontos a lehető legnagyobb fokú 
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hatékonyság elérése. Voltaképpen ugyanez igaz a TDM szervezeti 

struktúrára is, hiszen a diverz kínálat és e kínálat kooperációja egy komplex, 

kapcsolat- és kölcsönhatásrendszeren alapuló desztinációt eredményez, 

amelynek a kínálat oldaláról egyértelmű célja a hatékony piacra lépés, míg a 

kereslet részéről a hatékony élményszerzés. Éppen ezért a kooperáció 

eredménye mindig egy komplex, szimbiózisban működő egység, jelen 

esetben egy olyan desztináció, amely napjaink élmény- és énközpontú 

társadalmának vágyait képes minőségi módon kielégíteni.  

• a lokalitás, amely egyértelműen megjelenik a TDM szemléletben, és amely 

kimondja, hogy a döntéseket az érintettekhez minél közelebb, azaz helyi 

szinten, a turisztikai szereplők aktív bevonásával lehet csak hosszú távon, 

sikeresen meghozni. Ezen a szinten történik ugyanis az élménynyújtás és e 

szint képviselői azok, amelyek közvetlenül találkoznak a turistával, így 

naprakész ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek igényeikre 

vonatkozóan. Ennek ismerete elengedhetetlen feltétele a tudatos és hosszú 

távú tervezésnek.  

• az együttműködés és a versengés, amely fontos mutatója a fejlettségnek, 

hiszen a fejlett rendszereket általában az együttműködés, míg az 

alacsonyabb szintűeket a versengés jellemzi. E versengés a desztinációkra is 

jellemző, sőt egyre inkább megfigyelhető napjainkban, amelyet a 

mindenkori trendek, valamint a kereslet változó motivációja és igényei 

ösztönöznek.  

• a ciklusosság, amely jelenleg az egyes pályázatok és így a projektek által 

jelenik meg a TDM rendszerben, újabb és újabb löketet adva ezzel az egyes 

célterületeknek, noha ezek mesterségesen generált és vitatott elemei a 

rendszernek. A ciklusosság azonban ösztönzőleg hat a rendszerre, újra és 

újra megújulásra készteti azt. A ciklusosság nemcsak a kínálat részéről, 

hanem a kereslet oldal által is megfigyelhető az egyes desztinációkban, 

gondoljunk csak a desztinációk életciklusára.  

• a dinamikus egyensúlyi állapotra való törekvés, amelynek része és 

velejárója a folyamatos változás, a megújulás és az érintett szereplők 

harmonikus kapcsolata. Ennek kialakításában és fenntartásában a TDM 

szervezetek fontos szerepet játszhatnak, hiszen tevékenységük során a 
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desztináció minden turizmusban érintett szereplőjének érdekeit szem előtt 

kell tartaniuk, a szükséges fejlesztéseket és programokat a közös cél 

ismeretében, ugyanakkor a megfelelő arányban kell ösztönözniük az egyes 

szereplők megelégedése érdekében.  

 

A fentiek alapján véleményem szerint a desztináció menedzsment a tudatos, hosszú távú, 

stratégiai turizmus tervezés alapja, amelyben hangsúlyosan megjelennek a fenntarthatóság 

alapelvei. A desztináció menedzsment során a tevékenység fókusza kettős, egyrészt a 

diverz és összetett kínálat, másrészt a szintén sokszínű kereslet. A desztinációk 

gyűjtőszervezetei által a menedzsment tevékenysége során fontos a hatékonyság és a 

közösségi tevékenység (például marketing), amely az „együttműködve versenyezni” elv 

alapján képez a turisztikai piacon egy jól eladható egységet, a desztinációt. A TDM 

működés során fontos szempont a helyi szereplők érdekeinek figyelembe vétele, 

társadalmi, gazdasági, környezeti előnyökhöz juttatása, valamint az értékmegőrzés. 

Mindezek biztosítására csak egy megbízható alapokra szervezett, olyan professzionális 

szervezet képes, amely naprakész ismeretekkel rendelkezik a turizmus általános 

trendjeiről, a célterületre érkező vendégek véleményéről és igényeiről, valamint az általuk 

képviselt turisztikai szereplők, érintettek jellemzőiről. A TDM szemlélet innovatív ereje az 

együttműködések erejében, a külső- és főképp a belső partnerkapcsolatok kialakításában, 

továbbá az azokban rejlő sokszínű lehetőségek kihasználásában rejlik.  

5.3. TDM szervezetek helye és szerepe a turizmus rendszerében 
 

Annak ellenére, hogy a TDM szervezetek viszonylag új egységét jelentik a magyarországi 

turizmus menedzsmentnek, mégis mind szervezetként, mind tevékenységüket tekintve jól 

elhelyezhetők a turizmus rendszerében (Bieger, T. 2005, Lengyel M. 2008). A TDM 

szervezetek jelenleg azon a szereplői a turizmusnak, amelyek mind a rendszer külső 

környezetével, mind a rendszer belső elemeivel (kereslet, kínálat) szoros kapcsolatban 

vannak, sőt mi több, akár meg is határozhatják tevékenységük révén azok alakulását. Noha 

tevékenységüket sokszor sokan csak a desztináció marketingre szűkítik, a dolgozat későbbi 

részeiben is látni fogjuk, hogy ennél összetettebb feladatkörrel rendelkeznek, bár 

kétségtelen, hogy a marketing tekintetében kapják a leglátványosabb szerepet.  

 A TDM szervezetek tulajdonképpen a turizmus rendszerének központi 

szereplőiként értelmezhetők, hiszen ismerik és kapcsolatot tartanak fent a kereslet oldallal, 
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az egyes turisztikai célszegmensekkel, befolyásolják a turisták utazási döntését és segítik 

őket a desztinációban való tartózkodási idő alatt az élményszerzésben. Így a marketing 

mellett az utazás során is egyre nagyobb a szerepük a turisták életében. Mindeközben 

kooperatív tevékenységük révén kapcsolatot építenek ki a desztinációk turisztikai szereplői 

között, mely kapcsolatok, amint később látni fogjuk, igen széles körben értelmezhetők. A 

TDM szervezetek így a működés során hatással vannak a turista teljes utazására, az utazás 

előtti tervezés-foglalás fázisától, az utazás megvalósításának valamennyi elemén át 

egészen az utazás utáni élménymegosztás visszakövetéséig.  

 A kínálat esetében a már említett együttműködés segíti a szervezeteket a közös 

célok és a célok eléréséhez szükséges stratégiai mérföldkövek meghatározásában, 

amelyhez legtöbb turisztikai szereplő tevékenységi körbe történő bevonása indokolt. A 

TDM szervezetek olyan, „megfoghatatlan” ám az utazás során egyre jelentősebb tényezőre 

is hatással vannak, mint a vendégszeretet és annak kialakítása, amelyhez elengedhetetlen a 

szolgáltatók és a helyi lakosok identitástudatának növelése, de ez magába foglalja 

természetesen a turisták fogadókörnyezetét, amelyet számos kényelmi funkció 

kialakításával erősíthetnek (pl. információs táblarendszer, pihenőpontok kialakítása).  

Mindehhez természetesen elengedhetetlen a turizmus alapfeltétele, a biztonságos 

környezet, a stabil társadalmi-gazdasági-poltikai háttér, valamint a gazdag természeti-

kulturális környezet. A szervezetek fejlődésének ma egy különleges dimenziója a 

technológiai környezetben zajlik, az internet és a mobiltechnológia a szolgáltatók és a 

turisták életét is nagyban befolyásolja, amelyekre példákat a későbbiekben is látni fogunk. 

A stabil politikai környezet nemcsak alapvető biztonságot jelent, hanem a szervezetek 

működésének keretfeltételeit is, amely a finanszírozás mellett leginkább a stabil és rögzített 

keretfeltételekkel (pl. turizmus törvény) érhető el (1. ábra).  

 Az 1. ábrán megjelenítve mindezt jól látszik a TDM szervezetek központi helye a 

turizmus rendszerében. A TDM szervezetek kereslet koordinációjában és a kínálat 

integrációjában betöltött szerepe mellett azonban felmerül egy fontos kompetencia kérdés, 

mégpedig az utazásközvetítő szektor felé. E szereplővel ugyanis a TDM szervezetek 

kapcsolata viszonylagos, mivel a TDM szervezetek jogilag utazásszervező, közvetítő 

tevékenységet nem folytathatnak. Annak ellenére sem, hogy noha tevékenységük során 

például programcsomagokat kidolgozhatnak, ám ezeket nem értékesíthetik. Amellett, hogy 

ez vitás helyzetet szül a rendszerben, meg is bénítja azt, elsősorban a tevékenység 

teljességét korlátozza és a fenntartásra hat ki, hiszen így a TDM szervezetek egy lehetséges 

bevételi forrástól, azaz az e tevékenységből származó jutalékoktól esnek el. Mindamellett, 
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hogy az utazásközvetítő szektor hazai és beutaztató tevékenysége gyenge lábakon áll, 

illetve a TDM szervezetek tevékenysége és ismerete révén autentikusabb közvetítői 

lehetnének a desztinációknak. Az utazásközvetítő szektor, azonban, mint később látni 

fogjuk, a TDM tagságban is alacsonyan reprezentált, míg a TDM szervezetek 

utazásközvetítő jogkörének elérése érdekében tett kísérletek zátonyra futottak. Ez alapján 

megállapítható, hogy mind e tevékenység, mind pedig a tevékenységet folytatókkal való 

aktív kapcsolat kiépítése gyerekcipőben jár, ami akadályozza az értékesítésből származó 

bevételek és impluzusok szervezeti hasznosulását. Így a szervezetek nem motiváltak az 

értékesítésre, az értékesítéshez szükséges csomagok kidolgozására, valamint a kapcsolatok 

ez irányú elmélyítésére.  

 

1. ábra: A TDM szervezetek helye a turizmus rendszerében  

Lengyel M. 2004. alapján saját szerkesztés 
 

5.4. Alulról szerveződő menedzsment modellek a turizmusban  
 

A magyarországi turizmus irányítási rendszerében – eltérő időpontban – jelentek meg a 

korábban egyoldalúan vertikális, függőségi viszonyok oldása érdekében a térségi 

turizmustervezés alulról szerveződő, új szereplői, így a tematikus utak, a turisztikai 

klaszterek, valamint a turisztikai menedzsment szervezetek. Ezek az új típusúnak számító 

együttműködések elsősorban a versenyelőnyök hatékony, közösségi kiaknázása, a keresleti 

trendekre való rugalmas reagálás, valamint a megjelent támogatási források elérése 

érdekében jöttek létre hazánkban. Tevékenységük súlypontja a kooperatív marketing, ahol 

a közösségi szféra (önkormányzatok, civil szervezetek) és a vállalati szféra 
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együttműködésének optimális kereteit alakítják ki. A turizmus térségi erőforrásait e három 

térszerveződési típus eltérő súlypontokkal igyekszik kihasználni (attrakció-, termék- és 

desztinációfejlesztés) (Aubert A. et al. 2015a). 

 Magyarországon elsőként a tematikus utak jelentek meg, amelyek általában 

valamely téma – kulturális, gasztronómiai vagy speciális – körül szerveződtek hálózatokká 

(pl. Palóc Út, Mária út). Nagy szerepet töltenek be a termékfejlesztésben, illetve mivel 

vidéki tereket is gyakran érintenek, a vidékfejlesztés fontos eszközei (Rátz T. – Puczkó L. 

2002, Csapó J. – Wetzl V. 2015, Gonda T. et al. 2016). Legelterjedtebb formái hazánkban 

a borutak, amelyek között több működő hazai példát is találunk, és amelyek kiemelkedő 

eredményeket érnek el a borturizmus, mint termék, és a borturisztikai desztinációk 

fejlesztésében, turisztikai piacra vitelében és marketingjében egyaránt (pl. Villány-Siklós 

Borút, Mohács-Bóly Fehérbor Út). Esetenként saját minősítő rendszerrel erősítve a 

szolgáltatókat, amely az együttműködések új fokát is jelenti (Szabó G. 1997, Szabó G. 

2003a, Szabó G. 2003b, Csizmadia L. et al. 2012).  

 A turisztikai klaszterek új keletű együttműködései a turizmusnak, hiszen 

eredendően az ipar és egyéb szolgáltatások esetén volt jellemző ez a fajta partnerség. A 

klaszterek hasonlóan a tematikus utakhoz termékalapon szerveződnek, működésük során 

valamennyi, adott termékhez közvetve vagy közvetlenül tartozó érintett, turisztikai 

szereplő potenciális partner lehet. Tevékenységük során fontos szerepet kap a kooperáció 

kiépítése mellett a közös marketing és a turisztikai termék hatékonyabb piacra vitele 

(Gonda T. – Spiegler P. 2012, Gonda T. 2014).  

A három alulról szerveződő rendszert összehasonlítva elmondható, hogy a 

tematikus utakat lineáris, a klasztereket hálózatos, míg a TDM szervezeteket inkább 

pontszerű, azon belül is a legtöbb esetben kompakt, míg néhány kivétellel mozaikos (pl. 

Nyíregyháza, Szigetvár) együttműködési struktúra jellemzi. Önkormányzatok oldaláról 

vizsgálva a legtöbb települést a tematikus utak tömörítik magukba, míg a klaszterek és 

TDM szervezetek működési területe kevesebb önkormányzatot érint. A tematikus utak és a 

TDM szervezetek esetében elmondható, hogy jelenleg egyik szervezeti típus sem éleképes 

az önkormányzatok támogató hozzállása nélkül, míg a klaszterek kevésbé önkormányzat, 

sokkal inkább vállalkozói aktivitástól függő tevékenységet folytatnak.  

Egy másik vizsgálati szempont a területi szintek kérdése, amely mindhárom 

szervezeti típust vizsgálva eltérő, hiszen a tematikus utak kiterjedés szerint lehetnek helyi, 

térségi, regionális, országos, de akár nemzetközi hatókörűek is, noha itt sok esetben nem 

fed le összefüggő területet a partnerség. Csakúgy, mint a klaszterek esetében is jellemzően 
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megfigyelhető ez, amelyek elsősorban regionális alapon szerveződtek hazánkban. A TDM 

szervezetek esetében helyi, térségi és regionális szintet különböztetünk meg. A 

szerveződések tevékenységeit vizsgálva elmondható, hogy a tematikus utak esetében az 

attrakció- és szolgáltatásfejlesztés kapja a főszerepet, a klaszterek esetében a 

termékfejlesztés, míg a TDM szervezetek esetében a desztinációfejlesztés lesz kiemelt. 

Mindhárom modell gazdag tagsági körrel rendelkezik, a struktúráról elmondható, hogy a 

tematikus utak és a TDM szervezetek esetében nagy hangsúlyt kap a civil és nonprofit 

szféra, míg a klaszterek inkább üzleti alapú szerveződések, hiszen főleg a termékben 

érintett szolgáltatók és vállalkozók körére alapoznak (Aubert A. et al. 2015a) (2. táblázat). 
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2. táblázat: A tematikus út, a klaszter és a TDM szervezet főbb jellemzőinek 
összehasonlítása 

 Tematikus út Klaszter TDM szervezet 

Területi 
megjelenés 

lineáris hálózatos pontszerű vagy kiterjedt 
– kompakt (több 
település), mozaikos 
(több település) 

Területi szintek kistérségi / térségi/ 
regionális / országos / 
nemzetközi 

regionális helyi / térségi / 
regionális 

Tevékenység fő 
célja 

attrakciófejlesztés-
szolgáltatásfejlesztés 

termékfejlesztés desztinációfejlesztés 

Tagok turisztikai 
szolgáltatók, 
önkormányzatok, civil 
szervezetek 

adott termék 
fejlesztéséhez kapcsolódó 
szolgáltatók, 
vállalkozások 

önkormányzatok, 
turisztikai szolgáltatók, 
civil szervezetek 

Működési forma egyesület, alapítvány, 
nonprofit kft. 

egyesület egyesület, nonprofit 
kft., szövetség  

Példák Mária út, Palóc Út, 
Villány-Siklósi Borút 

Pannon Thermal Klaszter, 
Dél-dunántúli 
Borturisztikai Klaszter 

Irány Pécs! Turisztikai 
Nonprofit Kft., Orfűi 
Turisztikai Egyesület, 
Velence-tó Térségi 
TDM Kft. 
Balatoni Regionális 
TDM Szövetség 

Érintett 
önkormányzatok 
száma 

Átlagosan 26 Átlagosan 14,25 Átlagosan 3,3 (2014) és 
4,7 (2016) 

Forrás: Aubert A. et al. (2015a) alapján szerkesztette Pálfi A. (2017) 
 

5.5. Turisztikai desztináció menedzsment rendszer Magyarországon 
 

Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítésének gondolata először a Nemzeti 

Turizmusfejlesztési Stratégia (2007-2013) (NTS 2005) részeként merült fel. Ez ugyanis – 

felismerve a hazai turizmusirányítás hiányosságait – előirányozta a turizmus menedzsment rendszer 

megreformálásának szükségességét. Ennek értelmében célul és irányelvül tűzte ki a Stratégia, hogy 

„A legfontosabb lépést mindenképpen maguknak a szolgáltatóknak kell megtenniük: azt 

kell felismerniük, hogy az együttműködés célja …a közös piaci fellépés, az egyedül nem, 

vagy csak kisebb mértékben elérhető üzleti siker...” (NTS 2005). 

A TDM rendszer Magyarországra történő bevezetésével választ kívántak adni a turizmus 

menedzsment olyan hiányosságaira, mint a desztinációk turizmusáért felelős, kompetens 

menedzsmentstruktúra hiánya, a központi finanszírozás kérdése, vagy a professzionális szakmai 

háttér és a stratégiai, hosszútávon gondolkodó menedzsmentstruktúra hiánya, amelyeket a 

versenyképes és fenntartható működésű turizmus érdekében alapvető sikertényezőkként 
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azonosítottak, elsősorban nyugati példák alapján (Lengyel M. 2008, Aubert A. 2008, Pálfi A. 

2013b).  

 Lengyel M. (2008) a TDM rendszer kiépítésének négy alapelvét fogalmazta meg: alulról 

építkezés, partnerség, szakszerűség, finanszírozás, amelyek betartását a TDM regisztrációért felelős 

NGM felügyelte és ellenőrizte a későbbi pályázati ciklusokban. A TDM regisztráció a 

pályázatokon való részvétel előfeltétele volt. A regisztráció egységes és folyamatos volt, 

ugyanakkor az NGM szakmai felelőssége ebben nem sokat nyomott a latban, hiszen minden 

szervezet, amely teljesítette az alapvető feltételeket, megkapta a regisztrációt. A szakmai 

hitelességet és megalapozottságot később a pályázatok benyújtásakor vizsgálták, a pályázatok valós 

tartalma és ütemezése is ekkor vált fontos tényezővé. 

 

5.6. A magyarországi TDM rendszer kiépítésének szakaszai 
 

A TDM szervezetek hazai megjelenése alapvetően az e célra kiírt és elkülönített pályázati források 

megjelenésének volt köszönhető. A TDM rendszer kiépítésének tulajdonképpen három szakaszát 

különíthetjük el Magyarországon, amelyek egyértelműen párhuzamba állíthatók az egyes, TDM 

szervezeteket érintő pályázatok megjelenésével (Aubert A. et al. 2016).  

 

5.6.1. A TDM rendszer kiépítésének kezdetei 

 

Az első pályázati felhívásban (2008) régiónként kerültek rögzítésre a TDM szervezetek 

létrehozására vonatkozó alapelvárások, az ún. Regionális Operatív Programok (ROP) 

finanszírozási keretein belül. A pályázatokban rögzítésre került, hogy egy települési 

önkormányzat csak egy helyi TDM szervezetnek lehet teljes jogú tagja, de egy helyi TDM 

szervezet több települést is érinthet. A megalakuló TDM szervezetek együttműködési 

megállapodást kötöttek az érintett önkormányzattal, önkormányzatokkal a szervezet 

kiszámítható és tervezhető működésének biztosítása érdekében. Ennek időtartama a projekt 

megvalósítására és öt év fenntartási időszakra terjedt ki, amely a hosszútávon gondolkodó 

turizmusirányítás felé ösztönözte a desztinációkat. E megállapodásban rögzítésre került, 

hogy az önkormányzat az állami hozzájárulással megnövelt idegenforgalmi adó (IFA) 

minimum 20%-át köteles a TDM munkaszervezet részére átadni, vagy előre meghatározott 

összeggel támogatni szervezetét. Ez abban az esetben, amikor az alulról építkezés és a 

partnerség alapelvek mellé a turizmus iránti elköteleződés is társult az önkormányzatok 

részéről, nem okozott nehézséget. A kiírás értelmében az egyes desztinációk 

lehatárolásában egyértelműen a vendégéjszaka szám játszotta a főszerepet. A Balaton 
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Kiemelt Üdülőkörzet területén magasabb elvárásokat támasztott a pályázati kiírás, 

melyekhez természetesen nagyobb támogatási keretet is biztosítottak. A Kiemelt 

Üdülőkörzet területén megkülönböztetett kiemelt turisztikai desztinációkat (150 ezer feletti 

vendégéjszaka) és turisztikai desztinációkat (80 ezernél magasabb vendégéjszaka). 1  A 

tervezési-statisztikai régiók ROP-jai esetében megkülönböztetett desztinációs szintű helyi 

turisztikai együttműködéseket is, ahol régiónként minimálisan 15-50 ezer vendégéjszaka 

számot állapítottak meg a szervezetek alapításának minimumként. A pályázati kiírások 

tartalmazták a szervezetek kialakításának összetételére, az önkormányzatok, illetve 

vállalkozások szerepére vonatkozó irányelveket.2 Az első pályázati forduló szigorúbb volt, 

így zömmel csak olyan jelentősebb desztinációk pályáztak, amelyekben a turizmusnak 

kialakult hagyományai vannak, erős, jól beazonosítható turisztikai termékkel, ezzel 

párhuzamosan magas vendégforgalommal és turisztikai bevételekkel rendelkeztek. Ez a 

pályázati kiírás nagy hangsúlyt fektetett a turistafogadás körülményeinek optimális 

megteremtésére és javítására, így az információs irodák korszerűsítésére, vagy akár például 

az adott desztinációban kialakított tematikus utak, városnéző séták kitáblázására, míg a 

marketingre csak korlátozott keretek között engedett költeni.  

 

5.6.2. A TDM szervezetek tevékenységének kibontakozása (2010-2015) 

 

A második felhívás 2011-ben került kiírásra, ekkor már az Új Széchenyi Terv részeként, 

„Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek 

létrehozása és fejlesztése” címmel. A pályázat alapvető célja megegyezett a korábbi 

kiírásokkal, továbbra is elsődleges volt a TDM rendszer kialakítása és fejlesztése. A helyi 

és térségi szervezetekre vonatkozóan külön jelent meg a támogatott célok és 

tevékenységek köre. Ez voltaképpen azonos feladatköröket jelentett, de szintenként eltérő 

hangsúlyt irányzott elő az egyes tevékenységkörökben. Térségi TDM szervezet 

létrahozásakor minimum két regisztrált helyi TDM szervezet összefogását írta elő a 

pályázati kiírás, valamint a térségi desztináció területi kiterjedésének kritériumaként 

minden esetben az adott terület komplex tájegységi kínálatának figyelembevételét 

határozta meg. 3  A pályázatot 2011 szeptemberében felfüggesztették, majd 2012-ben a 

felhívás újból kiírásra került. Új elemként jelent meg a pályázati kiírásban a gyógyhelyi 

                                                           
1http://palyazat.gov.hu/doc/1567 
2http://palyazat.gov.hu/doc/1569 
3http://palyazat.gov.hu/doc/3637 
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TDM szervezetek megkülönböztetése, így a térségi szervezetekhez hasonlóan, kiemelt 

összegű, maximum 100 millió forint nagyságú támogatást nyerhettek e TDM szervezetek. 

A pályázati felhívásban a szervezetek létrehozásához szükséges vendégéjszaka 

minimumokat csökkentették: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén 50 ezerre, míg a 

tervezési-statisztikai régiókban 15-20 ezerre állították be a minimálisan elérendő 

vendégéjszaka számokat, ezzel a potenciálisan támogatható helyi szervezetek számát 

ugrásszerűen megnövelve. 

 

5.6.3. A TDM rendszer jelene és bukása?  

 

Az új tervezési ciklusban (2014-2020) a pályázati rendszer megújítására került sor, 

amelyben már nem területi, régiós alapon jelentek meg a pályázati kiírások, hanem 

prioritásonként, így a TDM szervezetek fejlesztése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Operatív Program (GINOP) keretein belül, összesen 2 milliárd forint nagyságú támogatási 

keretösszeggel került előirányzásra.4 Az új pályázati kiírást vizsgálva elmondható, hogy a 

cél elsősorban a már meglévő szervezetek támogatása, munkájának erősítése volt, valamint 

a térségi szint kiépítésének még élesebb előmozdítása, hiszen a második ciklusban csak 7 

térségi TDM szervezet jött létre. A pályázati kiírás a Magyar TDM Szövetséggel – mint a 

TDM szervezetek szakmai, érdekképviseleti szervével – közösen egyeztetve került 

kiírásra. A szigorúbb és átgondolt pályázati kiírásban a 2011-2012-es pályázatokhoz képest 

megemelt (de az első kiírásnál még mindig alacsonyabb) vendégéjszaka számok egyes 

célterületeket egyértelműen kizártak a pályázók köréből.  

Az új TDM kiírás szerint a pályázó szervezeteknek a helyi TDM szervezetek 

esetében 25%, míg térségi TDM szervezetek esetében 15% önrésszel kellett rendelkezniük. 

A pályázatban meghatározott támogatható tevékenységek köre helyi és térségi 

szervezetekre bontva került kiírásra, azonos feladatkörökkel, de helyi és térségi szinten 

részben eltérő, azonban még mindig sok helyen megegyező részfeladatokkal. A pályázati 

kiírás alapján helyi szinten hangsúlyosabb a termékfejlesztés, míg térségi szinten is csak 

indokolt esetben támogatott a külföldi marketingtevékenység. Mindkét szinten hangsúlyos 

– a korábbiaknál hangsúlyosabb – a pályázatban a szemléletformálás és képzés, illetve a 

monitoring tevékenység. A turisztikai vásáron való részvételt csak térségi szint esetében 

támogatta a pályázat. A pályázat az előbiekkel ellentétben kisebb mértékben támogatta a 

                                                           
4 https://www.palyazat.gov.hu/node/56703 
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papíralapú marketinget (csak térképek és éves rendezvénynaptár kivitelezését teszi 

lehetővé), míg egyáltalán nem támogatta többek között a klasszikus reprezentációs szóró-

ajándékok (PR), valamint a különböző járművek (pl. segway, kerékpár) beszerzését. Ezzel 

a TDM szervezetek bevételeinek ugyan csak kis részét biztosító, egyéb tevékenységből 

származó bevételi lehetőségeket csökkentette a kiírás. Emellett pályázati forrásból nem 

támogatott tevékenység az önálló rendezvények szervezése (kivéve garantált és a 

nyilvánosságot biztosító programok), miközben a meglévő rendezvényinfrastruktúra 

korszerűsítésére a felhívás lehetőséget nyújtott, illetve ez a TDM szervezetek tevékenysége 

során az eddigi működésben kiemelt fontosságú volt. A pályázatban hangsúlyosan 

szerepelt a turisztikai szolgáltatások csomaggá alakítása, ez azonban egy újabb vitás 

kérdést vetett fel a TDM szervezetek tevékenységének tekintetében, mégpedig az utazási 

irodai tevékenység kérdéskörét, amelyet tulajdonképpen a jelen jogszabályok nem is 

tesznek lehetővé. 

Mindez azonban 2016 decemberében először a Magyar TDM Szövetség által 

rendezett konferencián, Mórahalmon, majd a hónap végén a Magyar Közlöny hasábjain 

visszavonásra került, annak ellenére, hogy a beérkezett pályázatok nem hívták le a teljes 

kiírt keretet. Körülbelül negyven szervezet nyújtott be pályázatot, majd végezte el a 

szükséges módosításokat (hiánypótlás, tisztázó kérdések). A pályázat visszavonásának 

indoklása nem egyértelmű, a Magyar Turizmus Zrt. jogutódja, a Magyar Turisztikai 

Ügynökség (MTÜ) részéről, annyi azonban bizonyos, hogy az MTÜ újra kívánja 

értelmezni a hazai turisztikai desztinációkat, a lehatárolásban más szempontokat kíván 

figyelembe venni. Nem tisztázott, hogy ennek értelmében a desztinációk turizmus 

menedzsmentjét kívánja-e, és ha igen milyen formában támogatni, de azt mindenképpen 

más menedzsmentstruktúrában és más területi alapon képzeli el. Ennek értelmében újabb 

kiemelt turisztikai célterületek lehatárolását vetítette elő, így például Sopron, Tokaj, noha a 

két egység működése talán nem feltétlenül kellene, hogy kizárja a helyi, kisebb 

menedzsment szervezeteket. A szakma szempontjából természetesen felháborodás fogadta 

a bejelentést, nemcsak a megírt pályázatokba vetett munka, hanem a jövő kérdésessége 

miatt is.  

Az eddigi TDM pályázatok azonosságait és különbözőségeit az 3. táblázat foglalja 

össze. 
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TDM pályázatok I. Első kör (Balaton) (ROP) 
(2009) 

I. Első kör (Egyéb régiók pl. 
Dél-Dunántúl) (ROP) 

II. Második kör (ROP) (2011 
majd 2012) 

III. Harmadik kör (GINOP) 
(2015) 

Pályázati keretösszeg  3,8 milliárd Ft 5,4 majd 2,14 milliárd Ft 2 milliárd Ft 
Támogatás célja és mértéke a 
vendégéjszaka számok alapján 

Helyi szintű desztináció 
menedzsment szervezetek 
kialakítása 
 
„Kiemelt Turisztikai 
Desztinációk” (150 ezer VÉJ 
feletti): 50-60 millió Ft 
„Turisztikai 
Desztinációk” 
(80 – 150 ezer VÉJ) 
25-50 millió Ft 

Helyi szintű desztináció 
menedzsment szervezetek 
megalakítása 
 
„Kiemelt Turisztikai 
Desztinációk” (150 ezer VÉJ 
feletti): 40-50 millió Ft 
„Turisztikai 
Desztinációk” 
(50 – 150 ezer VÉJ): 
30-42 millió Ft 
"Desztinációs szintű helyi 
turisztikai 
együttműködések 
támogatása” 
(50 ezer VÉJ alatti): 25-35 
millió Ft 

Helyi, térségi TDM 
szervezetek, klaszterek 
kialakítása és fejlesztése 
 
Helyi TDM szervezet 
esetén: 20-50 millió Ft 
Gyógyhelyi TDM 
szervezet esetén: 20-100 millió 
Ft 
Térségi TDM szervezet 
esetén: 50-100 millió Ft 
Minimális VÉJ régiónként: 
Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet 
területén 50 ezer; Dél-Alföld 17 
ezer, Dél-Dunántúl 15 ezer, 
Észak-Alföld 20 ezer, Észak-
Magyarország 15 ezer, Közép-
Dunántúl 15 ezer, Nyugat-
Dunántúl 20 ezer 

Helyi és kiemelt jelentőségű 
helyi, valamint térségi TDM 
szervezetek támogatása 
 
Helyi TDMszervezet (min. 30 
ezer VÉJ) 
10-20 millió Ft 
Kiemelt jelentőségű helyi 
TDM és térségi TDM 
szervezet (gyógyhely vagy 
megyei jogú város, legalább 200 
ezer VÉJ, vagy 500 ezer VÉJ) 
30-65 millió Ft 
A támogatási kérelem 
beadását megelőző egy éven 
belül regisztrált helyi TDM 
szervezettel megalakuló vagy 
bővülő térségi TDM: 
30-85 millió Ft. 

Támogatható tevékenységek 
köre: 

TDM szervezet- és hálózatfejlesztés – beleértve a 
hálózatfejlesztési és partnerségi program elkészítését  
TDM szakmai, szolgáltatás- és kínálatfejlesztési projektek 
megvalósítása – beleértve a szolgáltatás-fejlesztési cselekvési 
terv elkészítését 
Helyi TDM szervezet infrastruktúra-fejlesztése és 
eszközbeszerzés támogatása 
TDM e-turisztikai fejlesztések: informatikai eszközbeszerzés 
(kivéve TDM szoftver) 
Desztinációs szintű marketing, PR, értékesítés-ösztönzési és 
kommunikációs fejlesztések, projektek megvalósítása 

Helyi és térségi szinten 
ugyanaz, de eltérő hangsúllyal 
Termékfejlesztés/projekt-
menedzsment; Turisztikai 
információs rendszerek 
működtetése; Folyamatos 
kapcsolattartás 
/együttműködés; 
Marketing tevékenység; 
Szemléletformálás, oktatás és 
képzés; Monitoring; 
Infrastruktúrafejlesztés és 
eszközbeszerzés 

Helyi: 
Termékfejlesztés; 
Szemléletformálás, oktatás és 
képzés; 
Marketing tevékenység; 
Monitoring  
 
Térségi: 
Termékfejlesztés 
Marketing tevékenység  
Szemléletformálás, oktatás és 
képzés  
Monitoring 

3. táblázat: A 2009-2015 között kiírt TDM pályázatok fő jellemzői Forrás: Aubert A. et al. (2016)
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5.7. A magyarországi TDM szervezetek jellemzői 
 

5.7.1. TDM szervezetek területi megjelenése és működési területe 

 

Magyarországon 2016-ra 86 regisztrált helyi TDM szervezetet, valamint 11 térségi 

szervezetet tartott számon az NGM és az MTDMSz. A TDM szervezeti működés 

korántsem fedi le az ország egészét, de még a jelentősebb, turizmusban érintett 

desztinációk között is akadnak fehér foltok, noha a nagy forgalmat lebonyolító turisztikai 

desztinációk többségében találunk működő TDM szervezetet.  

Leginkább TDM szervezet hiányos területeket Pest megye déli, Bács-Kiskun 

megye középső és északi részein, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megyében találunk. Ez 

összefüggésben van természetesen az attrakció és vonzerő alappal (Aubert A. (szerk) 

2012), valamint a hazai településrendszer területi sajátosságaival is (Kőszegfalvi Gy. 

2012). Az alföldi településhálózatról elmondható, hogy sem a település struktúra, sem 

pedig a jellemző gazdasági szerkezet nem kedvezett a TDM szervezetek létrejöttének, 

hiszen itt inkább a mezőgazdaságnak és az iparnak, mintsem a turizmusnak vannak 

előzményei. De hiányos területeket találunk Győr-Moson-Sopron megye déli részén, Zala 

megyében és Nógrád megyében. Itt az aprófalvas, városhiányos település struktúra, a 

települések kis mérete és a jelentősebb vonzerőalap/attrakcióbázis hiánya, valamint a szórt 

vonzerőstruktúra és az ebből eredő integrálási nehézségek állnak a TDM szervezeti 

fejlődés útjában. 

A komolyabb, 200 000 vendégéjszaka felett teljesítő desztinációkban Balatonlelle, 

Zamárdi, Győr és Szeged kivételével találunk TDM szervezetet. Utóbbi kettő esetében 

magyarázat lehet, hogy e településeken a városmarketing és az önkormányzati 

szerepvállalás olyan erős a turizmus tervezés és menedzselés terén, amelynek 

köszönhetően nem volt szükség a TDM szervezeti rendszer és pályázatainak nyújtotta 

előnyök kihasználására. A turizmusból származó bevételek önmagukban elegendők arra, 

hogy az önkormányzatok képesek legyenek turisztikai tevékenységüket finanszírozni, akár 

külön a turizmusra szervezett osztály segítségével, továbbá a helyi turisztikai szereplők 

részéről nem merült fel az igény egy alulról építkező TDM szervezet kialakítására. A 

Balaton parti települések esetében, a települések vezetésének egyéni preferenciái mellett 

meghatározó még – főként a déli parton – a termék maga, azaz a vízparti turizmus. Ez 

ugyanis „nem igényli” a települések klasszikus értelemben vett összefogását, hiszen a déli 
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parton lévő településeket a hasonló kínálat miatt még erősebb verseny jellemzi. A 

háttértelepülések bevonása nem jelent olyan erős diverzifikációt a termékkínálatban, mint 

például az északi part esetében, így a turizmus tervezése, koordinálása megmarad 

települési, önkormányzati hatáskörben. A turizmus gyakran kap kiemelt szerepet a 

városmarketingben – még akár azokon a településeken is, ahol működik TDM szervezet –, 

amelynek érintettjei lehetnek a helyi lakosok, a gazdasági szereplők, a potenciális 

befektetők és a turisták egyaránt. Ez egyszerre lehet előny és hátrány is a városmarketing 

során, hiszen ugyanazt a területet más „minőségében” kell megközelíteni az egyes 

célszegmensek szempontjából (Aubert A. 2000). Noha a desztináció menedzsment 

tevékenység fókuszában a turizmus és a turizmusban érintettek köre áll, a helyi lakosság és 

a helyi, nem turisztikai szereplők figyelembe vétele elkerülhetetlen a mindennapi működés 

és a desztináció turizmusának hosszú távú fenntarthatósága érdekében (Tőzsér A. 2010).  

A klaszterekkel, tematikus utakkal való összevetésben láthattuk, hogy a TDM 

szervezetek jellemzően összefüggő területet fednek le, ritkán mozaikosak, általában egy-

egy település, vagy településcsoport jelenti a működési területet. A szervezetek 35,8%-

ának csak egy település jelenti a működési területét. Ez zömmel a fürdővárosokra és a 

Balaton parti városokra jellemző, kivétel például Balaton Riviéra, Badacsony, 

Balatonföldvár desztinációkat, ahol négy vagy annál több települést is érint a helyi TDM 

szervezet tevékenysége. Míg azokban a vidéki térségekben, ahol inkább területi alapon 

szerveződött a TDM szervezet (pl. Ság-hegy, Tokaj, Mecsek-Hegyhát, Zemplén-Hegyköz) 

több, akár 10-25 település összefogása is megfigyelhető. A nagyobb városok (pl. 

Veszprém, Székesfehérvár, Békéscsaba, Pécs) szintén önállóan jelennek meg a turisztikai 

piacon (2. ábra).  

Megállapítható, hogy azok a desztinációk, ahol a desztináció vonzerőalapja erős, az 

attrakciók és szolgáltatások koncentráltan vannak jelen a településen és általában inkább 

önállóan jelennek meg a turisztikai piacon. Míg ott, ahol az attrakciókat és turisztikai 

szolgáltatásokat nem, vagy kevésbé jellemzi a területi koncentráció, az egyes települések 

szétszórtan érintettek a turizmusban, sokszor akár nem is összefüggő területet lefedve, 

inkább egymást erősítve, több település összefogásával és így önálló esélyeikhez képest 

versenyképesebben jelennek meg a turisztikai piacon (pl. hegyvidékeken, kisebb vidéki kis 

városok esetében). Előfordulhat az is, hogy egy-egy domináns település a környező kisebb 

településekre is kiterjeszti TDM szervezeti tevékenységét, hiszen a kisebb települések 

önmagukban nem lennének képesek versenyképesen megjelenni a turisztikai piacon, míg 

ezzel párhuzamosan turisztikai kínálatuk egy egységben még változatosabbá teheti a 
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desztinációba érkezők látogatását. A teljesebb élményígéret kialakítása mellett a 

települések összefogásának magyarázata lehet még a költséghatékonyság, hiszen az 

együttműködés minden esetben közös marketingtevékenységet von maga után, valamint a 

desztinációhoz tartozó vendégéjszaka szám növelése, amely erősítette a pályázati 

sikerességet.  

Természetesen az sem kizárt, hogy a turizmusban sikeres település 

településpolitikai okokból vonja be a környező települést munkájába, az egymás mellett 

lévő települések közötti jó viszony elmélyítése vagy kialakítása, esetleges jövőbeli 

fejlesztések reményében. Emellett nem szabad elfelejteni, hogy a turisták, miközben adott 

desztinációban és annak környezetében mozognak, olyan településeken is igénybe 

vehetnek attrakciókat, szolgáltatásokat (pl. vendéglátás) és kiskereskedelmi egységeket (pl. 

élelmiszerbolt), ahol nincs szálláshely. Így fontos, hogy desztinációban gondolkodva ne 

csak a közvetlnül turizmusban érintett település(ek) és azok helyi lakosai, hanem a 

környező települések lakosai is pozitívan fogadják a turistákat, esetleg ismerjék és 

tájékoztatni tudják őket az egyes látnivalók elérését illetően, a turisztikai szereplőkről már 

nem is beszélve. Ez pedig csak akkor lehet, ha az egyes települések lakosai, gazdasági 

szereplői érdekeltek a TDM szervezeti munkában és akár aktívan bevonásra kerülnek a 

döntési folyamatokba. Ezért lehet az, hogy a TDM szervezeti rendszerben működési 

területként meghatározott települések között nem minden esetben találunk regisztrált 

vendégforgalmat. Ezeken a településeken lehet, hogy nem a szálláshely szolgáltatás lesz a 

meghatározó, ugyanakkor rendelkezhetnek olyan attrakcióval, szolgáltatással, amely a 

desztinációba való tartózkodás során kiemelt figyelmet érdemel a turisták részéről.  

Átlagosan a TDM szervezetek 4,7 települést vonnak működési területük körébe. 

Legtöbb esetben egy településre terjed ki a TDM tevékenység (29 TDM szervezet 

esetében), míg a legnagyobb helyi TDM szervezetben 25 települést (Tokaj) menedzselnek. 

A szervezetek 14,8%-ában 10 vagy a feletti a menedzselt települések száma (2. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ábra: A vizsgált TDM szervezetek 

Az NGM és az MTDMSz, valamint saját felmérés alapján szerkesztette 

 

A 2014-ben végzett felmérés során a m

alacsonyabb volt. Akkor a TDM szervezetek válaszai, valamint a rendelkezésre álló 

adatbázis és az internetes kutatás alapján 

TDM szervezetekben. Az emelkedés oka az lehet, 

többen utaltak, hogy az akkor m

kapcsolataikat a kínálat és a kereslet

idegenforgalomi adókból származó bevételek és a vendégéjszakák növelése, a turisztikai 

kínálat színesítése vagy az identitás er

hogy a sikeres működés meghozta a környez

történő csatlakozási kedvét, 

lehetőség. Továbbá az is közrej

regisztrációk során több az olyan TDM szervezet, amelyekben 

területhez tartozó önkormányzatok száma

de regisztráció szempontjából helyi szervezetnek számítnak

TDM szervezetek központi települése és azok m

Az NGM és az MTDMSz, valamint saját felmérés alapján szerkesztette 
Pálfi A. – Józsa E. (2017) 

ben végzett felmérés során a működési területbe vont települések száma jóval 

. Akkor a TDM szervezetek válaszai, valamint a rendelkezésre álló 

adatbázis és az internetes kutatás alapján 3,3 volt átlagosan az önkormányzatok szám

TDM szervezetekben. Az emelkedés oka az lehet, mint arra az akkori válaszolók közül 

az akkor működő szervezetek között sokan mélyíteni kívánt

a kínálat és a kereslet igényeihez igazodva a térségi lefedettség növelése, az 

idegenforgalomi adókból származó bevételek és a vendégéjszakák növelése, a turisztikai 

vagy az identitás erősítése érdekében. Így ez a növekedés

ködés meghozta a környező települések TDM szervezeti tevékenységhez 

lakozási kedvét, amelyre önállóan eddig nem is mindenü

az is közrejátszhat ezen érték emelkedésében

több az olyan TDM szervezet, amelyekben eleve magas

önkormányzatok száma. Így ezek térségi TDM szervezetként m

de regisztráció szempontjából helyi szervezetnek számítnak.  
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és azok működési területe 

 

Az NGM és az MTDMSz, valamint saját felmérés alapján szerkesztette  

ködési területbe vont települések száma jóval 

. Akkor a TDM szervezetek válaszai, valamint a rendelkezésre álló 

volt átlagosan az önkormányzatok száma a 

arra az akkori válaszolók közül 

mélyíteni kívánták térségi 

a térségi lefedettség növelése, az 

idegenforgalomi adókból származó bevételek és a vendégéjszakák növelése, a turisztikai 

z a növekedés jelentheti azt, 

TDM szervezeti tevékenységhez 

nem is mindenütt volt racionális 

átszhat ezen érték emelkedésében, hogy az újabb 

magasabb a működési 

térségi TDM szervezetként működnek, 
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A települések jogállását vizsgálva elmondható, hogy a TDM szervezeti struktúra nemcsak 

a városok sajátossága, sőt a falvak aránya a TDM szervezetekben magas, 52,9%. A 

Balaton parti falvak (Gyenesdiás, Vonyarcvashegy) és „falusi” fürdővárosok (Berekfürdő, 

Kehidakustány) mellett találunk olyan desztinációkat is, amelyek 100%-ban falusi 

jogállású települések összefogásával jöttek létre (Orfű, Mátra Jövője, Gyógyvizek völgye, 

Balaton Riviéra). A TDM szervezeti működésben 13 megyeszékhely érintett, Budapesten, 

Győrben, Kecskeméten, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán nem működik regisztrált 

TDM szervezet (3. ábra). 

A legtöbb TDM szervezetet Veszprém megyében regisztrálták, szám szerint tízet. 

Ez elsősorban a Balaton parti desztinációk TDM szervezeti rendszerben megfigyelhető 

magas reprezentativitásának köszönhető. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (8), Zala (7), 

Somogy (7) és Baranya (6) megye. Az erős attrakció és vonzerő alap mellett Zala és 

Somogy megyében szintén a Balaton parti települések magas számának köszönhető a 

nagyfokú TDM szervezeti megjelenés. A legkevesebb, egy-egy darab TDM szervezetet 

Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyékben regisztrálták.  

A 3. ábrát tovább vizsgálva az is jól látszik, hogy a hazai TDM szervezetek területi 

kiterjedésének egyfajta gátja a megyehatár, hiszen a TDM szervezetek zömmel adott 

megye határain belül jöttek létre. Sajnos kevés az olyan TDM szervezet (Szigetvár, Dél-

Mezőföld, Szilvásvárad kivételével), ahol a megye határ ne szabna tényleges határt a TDM 

szervezetek területi kiterjedésének (3. ábra). Annak ellenére így van ez, hogy az egyes 

vonzerők, attrakciók, valamint turisztikai termékek és szolgáltatások elméletben nem 

ismerik a megyehatárokat. A magyar együttműködési hajlandóságnak azonban fontos 

alakító tényezője, így a TDM szervezeti működés során is meghatározó a megyei identitás 

és annak politikai jelentősége. Az egyes szervezeteknek nemcsak a településhatárokkal, de 

a megye határokkal is számolniuk kell a desztináció lehatárolás és az együttműködések 

kialakítása során. Ez kevésbé teszi lehetővé a professzionális, a desztináció tényleges, 

esetleg geográfiai, néprajzi határait figyelembe vevő gondolkodást és tevékenységet. Ez 

utóbbi főként a területi márkák kialakítása során, az ehhez kapcsolódó imázs-építés és 

márkázás során lehetne kiemelten hangsúlyos, hiszen az egyes mesterséges, vagy 

természetes terület egységek komoly utazási döntést befolyásoló tényezőként jelenhetnek 

meg. 

 

 

 



 

3. ábra: A vizsgált 

A MTDMSz és a KSH adatai alapján szerkesztette Pálfi A. 

 

Itt kell megjegyezni Budapest speciális helyzetét, amely hazánk legismertebb és 

leglátogatottabb városa. Természetesen 

meg a turisztikai piacon, de nem TDM alapelveken, így a dolgozatban külön nem kerül 

vizsgálatra. Úgy gondolom, hogy a 

bizonyos méret felett nem tud hatékony és sikeres lenni

turizmus menedzsment más dimenziójáról kell b

Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ

dolgozik a Budapest brand kiépítésén, Budapest kommunikációján és termékfejlesztésén.

A menedzsment során itt kihívást jelent

turizmusban. Legjelentősebb a forgalom a vendégéjszakák száma alapján az V. és a VII. 

kerületben, amelyekben nagyobb a vendégéjszaka szám, mint Hévízen vagy 

Hajdúszoboszlón (KSH 2016). Emellett nemcsak az attrakciók, de 

programok, fesztiválok száma és sokfélesége 

turizmusban érintettek körének. 

  

vizsgált TDM szervezeteket alkotó települések jogállása

A MTDMSz és a KSH adatai alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017)

Itt kell megjegyezni Budapest speciális helyzetét, amely hazánk legismertebb és 

Természetesen Budapest kínálata is menedzselt formában jelenik 

n, de nem TDM alapelveken, így a dolgozatban külön nem kerül 

Úgy gondolom, hogy a „klasszikus”, dolgozatban tárgyalt 

bizonyos méret felett nem tud hatékony és sikeres lenni. Budapest esetében bizonyosan a 

turizmus menedzsment más dimenziójáról kell beszélnünk, amelyet ma legátfogóbban a

sti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. lát el. E szervezet 

dolgozik a Budapest brand kiépítésén, Budapest kommunikációján és termékfejlesztésén.

kihívást jelent, hogy az egyes kerületek eltérő módon érintettek a

ősebb a forgalom a vendégéjszakák száma alapján az V. és a VII. 

kerületben, amelyekben nagyobb a vendégéjszaka szám, mint Hévízen vagy 

Hajdúszoboszlón (KSH 2016). Emellett nemcsak az attrakciók, de a 

k száma és sokfélesége nagy és összetett halmazát eredményezi a 

turizmusban érintettek körének.  
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Józsa E. (2017) 

Itt kell megjegyezni Budapest speciális helyzetét, amely hazánk legismertebb és 

is menedzselt formában jelenik 

n, de nem TDM alapelveken, így a dolgozatban külön nem kerül 

„klasszikus”, dolgozatban tárgyalt TDM struktúra 

Budapest esetében bizonyosan a 

eszélnünk, amelyet ma legátfogóbban a 

Nonprofit Kft. lát el. E szervezet aktívan 

dolgozik a Budapest brand kiépítésén, Budapest kommunikációján és termékfejlesztésén. 

, hogy az egyes kerületek eltérő módon érintettek a 

sebb a forgalom a vendégéjszakák száma alapján az V. és a VII. 

kerületben, amelyekben nagyobb a vendégéjszaka szám, mint Hévízen vagy 

a szolgáltatók és a 

nagy és összetett halmazát eredményezi a 
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5.7.2. TDM szervezetek működési formák szerint 

 

A magyarországi TDM rendszerben működő turisztikai szervezetek kétféle működési 

forma szerint végezhetik menedzsment tevékenységüket. Ez lényegében azt határozza 

meg, hogy az egyes szervezetek mennyire kötött, ellenőrzött módon működnek, az operatív 

egységek kik felé és milyen módon tartoznak elszámolással. 

A legtöbb hazai szervezet (76,5%) a megalakuláskor az egyesületi formát 

választotta. Ez az operatív tevékenység szempontjából kevésbé kötött, ha úgy tetszik 

kevésbé számon kérhető forma, ugyanakkor erős, önkéntes, belső kohézióra utal. Éppen 

ezért nem meglepő, hogy általában a több települést magukba tömörítő szervezetek ezt 

választották működési formájuknak (4. ábra). Ez esetben a szervezetek operatív egysége 

az egyesülettel közös szellemiségben végzi tevékenységét, a tagsággal és az elnökséggel 

szoros kapcsolatban. Az operatív egység a taggyűlések alkalmával tartozik beszámolóval 

tevékenységéről, amelyet korábban a tagsággal együtt kitűzött célok elérése érdekében 

végeztek. Az egyesület általában elnökségből és ellenőrző bizottságból épül fel, minden 

tisztség és tagság az egyesületben önkéntes alapú, a tagság tagdíjhoz kötött, míg a 

tisztségre a jelelölteket az egyesületi tagság választja meg.  

A nonprofit kft., mint működési forma inkább a nagyobb városokra jellemző, illetve 

fürdővárosok esetében is megfigyelhető (4. ábra). Ez a forma, ugyan szintén nonprofit 

alapú, mégis inkább üzleti működést, valamint a felelősök és felelősi körök pontosabb 

meghatározását feltételezi. A nonprofit kft-k esetén a „tagok” üzletrésszel rendelkeznek a 

kft-ben és ennek arányában van beleszólásuk a szervezet működésébe, a szavazáson 

alapuló tevékenységek és döntések meghatározásába. Éppen ezért lesz jellemző forma ez a 

fenti települések esetében, hiszen ezek általában olyan települések, ahol az önkormányzat 

maga is üzemeltet attrakciót vagy turisztikai szolgáltatást.  
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4. ábra: A vizsgált TDM szervezetek működési formája 

 

Az MTDMSz alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017) 

 

A magyarországi szervezetek érdekeinek képviseletére 2011 áprilisában létrehozták a 

Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetséget (MTDMSz). Az MTDMSz 

Cégbírósági Bejegyzése alapján, tevékenysége során igyekszik kapcsolatot ápolni a 

Szövetség tagjaival és aktív külső, belső hálózati együttműködést kialakítani, annak 

érdekében, hogy a hazai desztinációkban a vendégfogadás feltételei erősödjenek. Ennek 

megfelelően a desztináció menedzsment szemléletmód és szaktudás terjesztését, erősítését 

és népszerűsítését tűzték ki célul, az ehhez megfelelő eszközök és módszerek 

alkalmazásával. Az MTDMSz folyamatosan kapcsolatot tart fent a tag TDM 

szervezetekkel, különböző szakmai fórumokon képviseli a TDM szervezeteket és a TDM 

szemléletet egyaránt, valamint szakmai rendezvényeket szervez a TDM rendszerben 

érintett szereplőknek. Évente két alkalommal a TDM konferenciák keretében mutatják be a 

hazai és a nemzetközi jó gyakorlatokat, trendeket, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat. 

Kimagasló eredménye a szervezetnek, hogy a hazai TDM szervezetek 72,8%-a tagja a 

Szövetségnek (4. ábra). 
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5.8. Térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek Magyarországon 
 

Dolgozatomban elsősorban csak a helyi TDM szervezeteket vizsgáltam, mert e szervezetek 

által került a TDM szemlélet hazánkba, ezzel a szinttel kezdődött meg a szervezeti 

rendszer kiépítése. Amellett, hogy a térségi szint másfajta megközelítést igényel (hiszen 

mások a feladatkörök), fontos látni, hogy a térségi szintet hazánkban bizonytalanság övezi. 

A legtöbb esetben elmondható, hogy a tervezettől eltérően nem különül el annyira a helyi 

és a térségi szint feladatköre, mint azt a rendszer kiépítésének elején célul tűzték ki. Noha 

vannak erős és látványos tevékenységet folytató térségi TDM kezdeményezések, a térségi 

szint véleményem szerint még nem olyan kiforrott szereplője a hazai turizmusirányításnak. 

A dolgozat terjedelmi korlátai és a megközelítési aspektusok sokfélesége azonban sajnos 

nem tette lehetővé az erre irányuló ok-okozati összefüggések feltárását, annál is inkább, 

mivel ennek löketet a 2016-os (azóta visszavont) pályázatok adták volna és az ún. megyei 

TDM szervezetek létrehozásával új irányba is terelték volna azt. Mégis röviden az 

alábbikban térek ki erre a szintre.  

A TDM rendszer kiépítésének kezdetén a hazai TDM szervezetekkel foglalkozó 

dokumentumokban (NTS 2005, Lengyel M. 2008) a külföldi gyakorlatok alapján négy 

területi szint kialakítását irányozták elő. Az ily módon egymásra épülő rendszerben az 

egyes szintek eltérő súllyal, eltérő feladatokat látnak el, ezzel is növelve a turisztikai piacra 

lépés és jelenlét hatékonyságát (Bieger, T. 2005, Lengyel M. 2008). A helyi szintek 

szerepe az attrakció- és szolgáltatásfejlesztésben, valamint a közvetlen 

információnyújtásban jelentősebb, míg az országos szint egyértelműen a nemzetközi 

piacon képviselné hazánkat. A köztes szintek szerepe a térségi, területi márkák 

kialakításában lehet fontos, amelynek alapja egy „jól megfogható”, a kereslet számára 

beazonosítható földrajzi tér. Éppen ezért fontos, hogy az egyes szintek között megfelelő 

kooperáció és munkamegosztás alakuljon ki. Tehát az egyes szinteken azoknak a 

feladatoknak az elvégzésére kerül sor, amelyben adott területi szint a legkompetensebb, 

ugyanakkor ez azt is feltételezi, hogy az egyes szintek között kölcsönös és erős kapcsolat 

épül ki.  
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Véleményem szerint ez csak olyan esetben alakítható ki sikeresen, amikor: 

 

• a terület „jól megfogható”, ezáltal márkázható; 

• a desztinációnak már vannak „területi előzményei”, „történelmi múltja” a 

turisztikai piacon, azaz valamilyen egységet jelent, jelenthet egy szűk vagy 

tág célcsoport részére; 

• szoros a kapcsolat a turisztikai attrakciók és a szolgáltatók között, nemcsak 

helyi, hanem térségi szinten egyaránt; 

• a desztinációt alkotó települések képesek és hajlandóak a területi 

együttműködésre, az önkormányzatok között van egyéb gazdasági ágra 

alapozott kapcsolat, vagy a turizmusra alapozva kiépíthető;  

• a terület turisztikai termékkínálata színes, de mégis egységes képet mutat, 

ahol nem az egyes termékek jól kiegészítik egymást. 

 

Az országos szint kialakítására nem került sor, így feltehetően a MT Zrt. utódja, az MTÜ 

fog ellátni olyan feladatokat, amely egy országos szintű menedzsment szervezet 

feladatkörébe tartozik. Még nem tisztázott az MTÜ szerepe az ország turizmusának 

alakításában, ugyanakkor az már most jól látszik, hogy nem pusztán marketing 

szervezetként, hanem egy sokkal átfogóbb feladatkörrel rendelkező egységként kívánja 

jogelődjének, az MT Zrt.-nek tevékenységét folytatni.  

 Regionális TDM szervezet az országban egy helyen, a Balaton turisztikai régióban 

jött lére, Balatoni Regionális TDM Szövetség néven (BRTDMSz). A 2011-ben létrejött 

szervezet 19 helyi és egy térségi szervezet összefogásával jött létre, hiszen: 

• itt a leginkább lefedett a TDM együttműködés szempontjából a turisztikai 

régió,  

• itt van az országban (Budapest mellett) egyik legkoncentráltabban jelen a 

turizmus, mind a kínálat, mind a kereslet oldaláról.  

Mindez annak ellenére is igaz, hogy sok esetben a kínálat oldaláról azonos profilú 

településekről beszélünk, amelyeknek fókuszában a vízparti üdülés áll. Éppen ezért a 

regionális szint kiépítését több térségi együttműködés is megelőzte.  

Magyarországon 2016-ban 11 regisztrált térségi TDM szervezetet tartottak számon 

(NGM 2016, MTDMSz 2016). A térségi szervezetté válás 2011-ben a TDM pályázatok 

megjelenésének második körében indult meg, hiszen eddigre teremtődtek meg a 
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szerveződés helyi feltételei. Általában elmondható, hogy térségi TDM szervezet minimum 

két helyi TDM szervezet kooperációja révén jöhet létre. A 4. ábrát vizsgálva jól látszik, 

hogy legerősebb együttműködés e téren a Balaton körül alakult ki, ahol három térségi 

TDM szervezet is létrejött. Ez elsősorban a fent leírt pontok teljesülésének köszönhető.  

A Balaton hazánk kedvelt turisztikai desztinációja (Aubert A. 2003, Tóth G. 2005, 

Halassy E. 2013, KSH 2013b, Aubert A. et al. 2015b), amely az évek során és a különböző 

generációknak is mást és mást jelentett (Rátz T. – Michalkó G. 2007, Sulyok J. 2010, 

Sulyok J. 2013, Sulyok J. 2014). Mára már jóval többet jelent mint a „klasszikus” zimmer 

frei nyaralás, noha sokak életében még mindig „A” nyaralás szimbóluma az üdülőkben 

való szabadidő eltöltés. Annak ellenére, hogy a Balaton fő terméke a vízparti turizmus, 

egyre inkább megfigyelhető az északi parton főként a kulturális, az aktív turizmus és a 

gasztro turizmus, a déli parton a fesztiválturizmus terméköreinek bevonása a 

termékfejlesztébe. Így a turisztikai régión belül formálódnak térségek, főként a 

desztinációban való élményígéret teljesebbé tétele és a tartózkodási idő meghosszabbítása 

érdekében (Pálfi A. et al. 2015). Legtágabb körben a Bakony-Balaton Térségi TDM 

szervezet végzi tevékenységét, amely egy másik tájegységet is bevon működésébe és 

tulajdonképpen a Balaton-felvidék nagy részét tagként, vagy működési területként jegyzi 

(5. ábra). A Bakony teljesen új termékekkel színesíti a Balaton parti termékek kínálatát, az 

aktív, az öko- és a bakancsos turizmus termékkörét vonja be a térség turizmusának 

kínálatába. A Nyugat-Balaton és a Best Balaton térségi TDM szervezetek esetében a 

vízparti üdülés mellett a kulturális turizmus kap kiemelt szerepet, emellett itt is 

megfigyelhető az aktív (főként a kerékpáros) turizmus szerepének erősödése. 
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5. ábra: Helyi és térségi TDM szervezetek a Balaton turisztikai régióban 

A TDM regisztrációs lista alapján szerkesztette: Pálfi A. – Józsa E. (2015) 

 

A másik egységes és tulajdonképpen jól beazonosítható terület a Velencei-tó, ahol két 

helyi TDM szervezet (Gárdony, Velence) összefogásával jött létre a kooperáció (6. ábra). 

Itt is elsősorban, mint már a térségi szervezetet alkotó helyi szervezetek megalakulás során 

is, a háttértelepülések integrálása, kínálatuknak fokozottabb piacra vitele volt a cél.  

 Erős térségi kooperáció figyelhető meg Tata központtal a Duna-Gerecse térségben, 

amely szinte egész Komárom-Esztergom megye területét lefedi, valamint a Mátrában és 

Észak-Alföldön is (6. ábra). Tata esetében az elaprózott, mozaikos turisztikai kínálat 

indokolta a kooperáció magasabb szintre vitelét, míg a Mátra és az Alföld esetében az 

azonos termékkínálat egységesebb piacra vitele játszott szerepet a térségi szervezetté válás 

során. Eger és térsége, noha 2016-tól regisztrált szervezet, valójában már jóval korábban 

megkezdte tevékenységét, a desztináció sokszínűségének bemutatása, az Eger határain 

túlmutató desztináció lehatárolása, valamint a tartózkodási idő erősítése érdekében.  

Az 6. ábrán szaggatott vonallal vannak jelölve az általam „formálódó” térségekként 

aposztrofált szervezetek, amelyek jellegzetessége, hogy nevükben szerepel a megye szó, 

hiszen ezek nem földrajzi, tájegységi, területi alapon, hanem egy mesterséges területi 
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kategória mentén, azaz jelen esetben megyei alapon szerveződtek. Ez önmagában még nem 

jelentene problémát, azonban úgy tűnik, hogy sokkal inkább volt ez egy felülről 

kezdeményezett irány, mint egy alulról jövő kezdeményezés, amelynek hatására olyan 

desztinációk „kényszerültek” egymással kooperációba, amelyek egyébként lehet, hogy 

nem tették volna meg ezt a lépést egymás felé a földrajzi távolság vagy diverzifikáció, a 

nagyon eltérő profil, vagy csak szimplán az ésszerűség miatt. A megye, mint egység talán 

egyre kevesebbek számára jelent valós identitást, noha fontos politikai térrendező, és mint 

láthattuk, a szervezetek területi megjelenése esetében is határképző erővel bír. A megyei 

identitástudat ugyan még él az egyes generációkban, ugyanakkor turizmus szakmailag 

megkérdőjelezhető, hogy az így képzett mesterséges térségek turisztikai termékei miként 

képviselhetők egységben, ha úgy tetszik akár egy márkaként a turisztikai piacon, főként 

külföldön. A turista ugyan desztinációt választ, a nagyobb egységektől közelít a kisebb 

egységek felé (Bieger, T. 2005), ugyanakkor a megye még talán a belföldi utazók számára 

sem jelent választási kritériumot. Természetesen nem kizárt, hogy megfelelő marketinggel 

ez az irányvonal ösztönözhető, erősíthető. Felmerül azonban a kérdés, hogy pontosan 

milyen alapon szerveződnek ezek a megyei szervezetek? A megye minden értékét „kell”, 

hogy képviseljék, ha már benne van a nevükben a megye szó, vagy vannak értékek, akár 

jelentős kínálatok, szolgáltatók, attrakciók egyaránt, akik a menedzsment során 

„kihagyhatók”? Ha igen, akkor ez milyen problémákat vet fel a kommunikációban, a 

turisták térérzékelésében? A turista ugyanis, amennyiben a megyei szervezetek hatására is 

dönt az utazásról és egy komplett megyét választ utazása célterületéről, a megye egészében 

gondolkodik, érdeklődésének fókuszában valamennyi nagyobb, de célszegmensektől 

eltérően akár kisebb attrakció is szerepel. A megye egészét kívánja megismerni, de 

legalábbis az érdeklődésének megfelelő nagyobb egységeket bizonyosan, amelyre e TDM 

szervezetek közvetítésében így nincs lehetősége, ami zavart okozhat a turisták fejében, 

noha ennek ellenére természetesen a nem tag településeken is nyilván megfordulnak. Csak 

egy példát kiemelve, felmerül a kérdés, hogy a Tolna megyei szervezet esetében, 

amennyiben az megyei alapon szerveződött, akkor annak miért nem tagja például 

Dombóvár, ami a megyében az egyik legjelentősebb forgalmat tudhatja magáénak? Itt 

egyértelműen látszik, hogy inkább politikai, mintsem szakmai alapon szerveződtek ezek a 

szervezetek.  
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6. ábra: Térségi TDM szervezetek működési területe Magyarországon 

 

Az NGM és az MTDMSz adatai alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017) 
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6. Turisztikai desztináció menedzsment szervezettel rendelkező 

desztinációk turisztikai jellemzői 

 

Az alábbiakban a 2016-ben végzett kérdőíves felmérés és a KSH „Turizmus, vendéglátás” 

„Tájékoztatási adatbázis” nyilvános adataira hivatkozva mutatom be a TDM 

szervezetekkel rendelkező hazai desztinációk turisztikai jellemzőit. Úgy gondolom a 

disszertáció szempontjából erre azért volt szükség, hogy megismerjük a hazai TDM 

desztinációk keresleti és kínálati jellemzőit, azonosságait és különbözőségeit. Éppen ezért 

e fejezet végén kísérletet tettem arra, hogy a klaszteranalízis segítségével a különböző 

mutatók szerint egy klaszterbe tartozó desztinációk is bemutatásra kerüljenek.  

Az elmúlt években tudományos és szakmai konferenciákon is gyakran 

szembesültem azzal, hogy a szakemberek egy része a TDM szervezeti rendszer működését 

szinte csak a magas, kiemelkedően magas vendégéjszakát realizáló települések esetében 

látja indokoltnak és reálisnak. E fejezettel próbálom árnyalni ezt a képet, és bebizonyítani, 

hogy nemcsak a vendégéjszaka szám az, ami mutatja egy desztináció sikerességét, 

turisztikai teljesítményét, és ezáltal a TDM szervezetek működésének létjogosultságát. 

A fejezet kidolgozása során leginkább a KSH nyilvános adatbázisát felhasználva 

végeztem összehasonlító elemzést, amelyet a saját kérdőíves felmérésem eredményeivel 

egészítettem ki. Az egyes mutatók alapján történő elemzés és bemutatás mellett a fejezet 

végén megkíséreltem 13 általam választott mutató alapján a TDM szervezeteket klaszterbe 

rendezni. Itt természetesen a matematikai-statisztikai módszerek mellett az egyéni kutatói 

preferencia is szerepet játszott a kijelölt mutatók kiválasztásában, ugyanakkor ezzel a 

célom volt, hogy a turizmus elemzések során használt mutatók (pl. vendégéjszaka szám, 

külföldiek száma) mellett, a TDM szervezeti és turizmusföldrajzi szempontok (pl. 

települések száma a TDM szervezetben, települések jogállása) is a vizsgálat fókuszába 

kerüljenek.  

A vizsgálat első lépéseként meg kellett határozni, hogy tulajdonképpen mely 

települések azok, amelyek érintettek a TDM szervezeti működés során. Ehhez a MTDMSz 

honlapján elérhető TDM regisztrációs lista jelentette a kiinduló pontot. Ez alapján nemcsak 

a 81 helyi TDM szervezet központi települését, hanem a hozzájuk működési területként 

tartozó településeket is bevontam a vizsgálatba, azaz a tényleges desztinációk szintjén 

vizsgáltam a szervezeteket. Ezt a listát a TDM szervezetek honlapjai, valamint a saját 

kérdőíves felmérésem eredményei alapján frissítettem a csatlakozott önkormányzatok 
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tekintetében. Így kaptam meg azt a 381 települést, amely vizsgálatom fókuszába került, 

kiemelt figyelemmel a TDM szervezetek 81 darab központi településére. Ezek alapján 207 

olyan települést találtam, ahol valamilyen formában regisztráltak turisztikai 

vendégéjszakát, amelyet a KSH nyilvánossá is tett. További 96 település esetében van 

ugyan regisztrált turizmus, de ez a KSH adatközlési szabályai miatt nem nyilvános, mivel 

háromnál kevesebb egység működik a településen, így a beazonosíthatóság elkerülése 

miatt innen adatokkal nem rendelkeztem. A maradék 78 település esetében nem történt 

regisztráció keresleti adatokra vonatkozóan 2015-ben a KSH rendszerében.  

Ahol szükségesnek éreztem, ott az adatokat, illetve azok alakulását a 2008-2015 

évre vonatkozóan, évi bontásban is vizsgáltam. A kapott adatokat desztinációnként az adott 

településekhez rendeltem, majd ezeket összevontam, átlagoltam, súlyoztam és/vagy egyéb 

matematikai módszerekkel elemeztem. Ennek eredményeit mutatom be az alábbiakban.  

 

6.1. Kínálati jellemzők 
 

6.1.1. A kínálat vonzerő alapja 

 

Magyarország turisztikai kínálata az egyes turisztikai termékeket vizsgálva igen változatos 

(Aubert A. (szerk.) 2012). A desztinációkban elérhető turisztikai termékek körét alapjaiban 

meghatározzák a természeti, társadalmi, de akár természetesen a történelmi előzmények is 

(Aubert et al. 2015b). Számos kedvelt nemzetközi, európai desztináció bizonyítja, hogy az 

egyes termékek alapja milyen széles körben (pl. természetföldrajzi kontextusban, kulturális 

környezetben) értelmezhető a turizmusban (Gyuricza L. 2010). Ezek a mai interpretációs 

eszközök sokféleségének köszönhetően, a trendekhez igazodva akár klasszikus, akár 

újszerű módon vihetők a turisztikai piacra (Puczkó L. – Rátz T. 2011). Magyarország 

természeti és táji diverzitásának (Dövényi Z. (szerk.) 2010), valamint a történelmi múltnak 

és a kulturális sokszínűségnek köszönhetően a tevékenység-, a tér- és a csoport specifikus 

termékek közül egyaránt találunk termékeket a hazai kínálatban (Michalkó G. 2011). Ezen 

csoportosítások lényege az, hogy a terméket alapvetően a megnevezés fókusza alapján 

közelítjük meg.  
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Tehát: 
o a tevékenység specifikus termékeket a tevékenység (kerékpáros turizmus);  

o a tér specifikus termékeket az arra jellemző tér (hegyvidéki turizmus, városi 

turizmus); 

o míg a csoport specifikus termékeket a fő célcsoport (ifjúsági turizmus) 

határozza meg (Michalkó G. 2004, Michalkó G. 2016). 

 

Ez azért is fontos, mert az eltérő turisztikai termékek jellegükből adódóan különböző 

menedzsment tevékenységgel és más-más menedzsment stratégiák mentén pozícionálhatók 

a turisztikai piacon (Steinecke A. 2011). A desztinációkat – melyek természetesen 

önmagukban is értelmezhetők turisztikai termékként – és azok működését alapjaiban 

határozzák meg az egyes ott elérhető termékek, hiszen azok más-más jellemzőkkel bírnak, 

így például: 

 

• a desztináció természeti és társadalmi környezete, amelyben a turisztikai 

tevékenység zajlik;  

• a turisztikai tevékenység típusa;  

• a turisztikai tevékenység által érintett célszegmensek;  

• a kínálat vonzerő bázisa;  

• a desztináció szálláshely struktúrája;  

• az attrakciók jellemzői;  

• az attrakcióhoz kapcsolódó turisztikai és egyéb szolgáltatások köre stb. 

 

Így értelemszerűen következik, hogy a menedzsment tevékenység során eltérő 

súlypontokkal szerepelnek az egyes tevékenységi körök a különböző turisztikai 

termékenként (Steinecke et al. 2012). Csakhogy egy példát vegyünk, a gyógyturizmusban 

résztvevők általában magasabb minőségű szálláshelyet vesznek igénybe, mint például az 

ökoturizmusban résztvevők, de például egy nyári napon egy fürdővel rendelkező 

településen jóval több ember fordul meg, akár csak látogatóként is, mint egy városi 

turisztikai térben. A fürdővárosokban a vendégek területileg koncentráltabban vannak 

jelen, mint például az aktív turizmusban, így a kerékpár turizmusban. Előbbinél az 

attrakció és a szolgáltatások köre lesz hangsúlyos, míg utóbbinál fontos szerepet kap a 

kerékpárutak kitáblázása, a pihenőhelyek kihelyezése vagy akár a kerékpáros 

szolgáltatások biztosítása. A területi és időbeli koncentráció komoly, és desztinációnként 
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eltérő kihívások elé állítja a szolgáltatókat, attrakciókat és a TDM szervezeteket egyaránt. 

Természetesen ezek alapján másként alakul a tartózkodási idő vagy akár a turisztikai 

költések nagysága is, amelyek mind-mind kihatnak a TDM tevékenységre. 

A TDM szervezetekkel rendelkező desztinációkat vizsgálva jól látszik, hogy a 

hazai TDM szervezetek összetett termékkínálattal várják vendégeiket. A kérdőíves 

felmérésben a megkérdezett szervezetek átlagosan 2,9 terméket jelöltek meg, mint a 

működési területükön menedzselt termék. Így elmondható, hogy kevés az igazán tiszta 

profilú, csak egy fókuszú desztináció hazánkban a TDM szervezetek megítélése alapján. A 

legtöbb terméket a városi turizmus desztinációi (pl. Pécs, Miskolc), valamint a vidéki, 

kiterjedtebb desztinációk (pl. Szigetköz, Aba, Ság-hegy, Körös-mente) adták meg. A 

városi turizmus desztinációi esetében szinte kéz a kézben járt a termék a kulturális 

turizmussal, amellett, hogy természetesen a földrajzi jellemzők is meghatározták a további 

megadott termékek körét (borturizmus). Egy terméket jellemzően a fürdővárosok 

(egészségturizmus) (Harkány, Hajdúszoboszló) és a kisebb városok (Szigetvár, Mohács, 

Visegrád) adtak meg a válaszadás során. A Balaton parti városok a vízparti turizmus 

mellett, valamint a fürdővárosok egy másik csoportja (Miskolc, Mórahalom) az 

egészségturizmus mellett, a bor, az aktív, az öko- és a kulturális turisztikai termékeket 

jelölték meg, mint kiegészítő termék.  

A legnépszerűbb termék a kitöltők körében a kulturális turizmus (74,1%) volt, 

amelyet az aktív turizmus (64,8%) követett. Ennek a nagy aránynak az oka mindkettő 

esetben az lehet, hogy e termékek fő és kiegészítő termékként egyaránt megjelenhetnek az 

egyes desztinációk kínálatában. Mindemellett mindkét termék igen tág körben 

értelmezhető. A kulturális turizmus az egyik legrégebbi turisztikai termékünk (Michalkó 

G. 2016), míg az aktív turizmus napjaink rohanó, a mindennapok stresszes és 

mozgásszegény életvitele mellett egyre népszerűbb és keresettebb termékké válik (Csapó J. 

2016).  

A kitöltő szervezetek 44%-a volt érintett az egészségturizmusban. Az összes 

szervezetet vizsgálva a TDM szervezettel rendelkező desztinációk 58%-a 

egyészségturizmusban érintett, azaz arányuk a TDM szervezetek között igen magas. 

Azonban e desztinációk sem csak az egészségturizmusra fókuszálva végzik 

tevékenységüket, hiszen esetükben is megjelennek más termékek, mint például a kulturális 

turizmus vagy az aktív turizmus a menedzsment során. Jól látszik ebből az is, hogy míg az 

egészségturizmus inkább helyhez kötött (gyógyvíz, vagy gyógybarlang), addig más 

termékek, mint például a kulturális turizmus, vagy az aktív turizmus nem annyira helyhez 
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kötött, termékfejlesztéssel szinte bármely desztinációban kialakítható olyan kínálat, amely 

e termékek iránt érdeklődőket vonzza.  

A kérdőívet kitöltő szervezetek 72,2%-a a jelenleg is meghatározó termékek részét 

vagy egészét fejlesztené a jövőben a termékfejlesztés során, míg 51,8%-uk akár új 

termékkel is bővítené a jelenlegi termékek körét. Az új termékek felé nyitó szervezetek 

átlagosan további 2,4 terméket vonnának be a működésükbe. Leginkább az aktív, a 

kulturális, az egészség- és a borturisztikai irányok fejlesztésében látnák e szervezetek a 

jövőt.  

A KSH területi számjelrendszere alapján 4 terméket, vagyis pontosabban a 

termékben rejlő potenciált van lehetőség reprezentálni.  

 

Ezek:  

o a borturizmus, a borvidéki települések,  

o a kulturális turizmus, a világörökségi települések,  

o az ökoturizmus, a nemzeti parkhoz tartozó települések  

o és a gyógyturizmus, a gyógyturizmusban érintett települések által.  

 

Természetesen ez nem ad teljes képet a tényleges kínálatról, hiszen például a nemzeti parki 

településen kívül is létezhet ökoturizmus, de nagyjából mutatja az egyes desztinációk 

turizmusának alapját, illetve turisztikai potenciálját. 

 

6.1.1.1. Borturizmus 

 

Magyarországon 22 borvidéket tartunk számon. Ezek amellett, hogy borkínálatukkal 

meghatározzák a hazai, vagy akár a nemzetközi borpiacot, egyre több helyen turisztikai, 

borturisztikai, valamint gasztronómiai kínálatukkal is különleges és egyedi élményt 

kínálnak vendégeiknek (Szabó G. 2003a, Máté et al. 2015, Oroszi V. Gy. et al 2015). A 

borkedvelés, a bor ismeret napjaink egyik meghatározó, divatos trendje, amelyhez a 

szolgáltatói és attrakció oldal is igyekszik felzárkózni. Ma már nem ritka, hogy a borászati 

tevékenységet turisztikai szolgáltatásokkal és sok esetben borhoz, borkészítéshez 

kapcsolódó élményígérettel, gasztronómiai élményekkel egészítik ki a borászatok. A 

kínálat különleges elemei a fesztiválok, amelyeken a bor mára nemcsak kiegészítőként, 

hanem sokkal inkább főszereplőként is megjelenik (pl. Budavári Borfesztivál, Bor, mámor, 

Bénye, Etyeki piknik).  
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A TDM szervezetek 381 települését vizsgálva 146 település tartozik borvidékhez, amely 

által mintegy 47 TDM szervezet érintett vagy érintett lehet a borturizmusban (KSH), 

természetesen eltérő mértékben (7. ábra). 

 

7. ábra: Borvidékhez tartozó települések a vizsgált TDM szervezetek működési területén 

 

A KSH adatai alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017) 

 

A kérdőívet kitöltött szervezetek 35%-ának fókuszában szerepelt is ez a termék, de ami 

érdekesebb, hogy a szervezetek 35%-a úgy látja, hogy e termék potenciálisan fejlesztendő 

a desztináció jövője szempontjából. Az ilyen irányú termékfejlesztésben gondolkodó 

desztinációk 75%-ának esetében ez új irányvonalat jelent a menedzsment során, azaz 

jelenlegi termékkínálatukat ez irányba is orientálnák jövőben. Főként az 

egészségturisztikai és a városi desztinációk nyitnának e termék felé.  

 

6.1.1.2. Világörökségi helyszínek 

 

A nagy volumenű attrakció jelenléte önmagában nem jelenti a TDM szervezet 

működésének tényét, hiszen ezek vagy önmagukban, vagy például szervezeteken keresztül 
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is a turisztikai piacra léphetnek, így akár klaszterek, tematikus utak, vagy például 

nemzetközi jegyzék segítségével, mint például az UNESCO világörökségi lista.  

Hazánkban nyolc világörökségi helyszínt jegyez az UNESCO (Budapest, Hollókő, 

Aggtelek, Pannonhalma, Hortobágy, Pécs, Fertő-táj, Tokaj). Ezek 50%-a érintett TDM 

szervezeti működés során (Tokaj, Pécs, Fertő-táj és Hortobágy), amely 21 települést jelent 

a TDM szervezetekben, azaz a vizsgált desztinációk 9,8%-át (8. ábra).  

 

8. ábra: A vizsgált TDM szervezetek működési területéhez tartozó világörökségi 

helyszínek 

A KSH adatai alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017) 

 

Természetesen a kulturális turizmus alapját nemcsak az UNESCO Világörökségi 

helyszínek jelenthetik, sőt, számos vonzerő rejt magában kulturális turisztikai értéket (pl. 

műemlékek, műemléki építmények). Noha ezek látogatottsága kevésbé mérhető, fontos 

szerepet kaphatnak a TDM tevékenység során, például garantált programok szervezésének 

bázisaként. A kérdőívet kitöltő szervezetek 74%-a foglalkozott a menedzsment során a 

kulturális turizmussal, ugyanakkor a szervezeteknek csak 46%-a fejlesztené e terméket. Új 

irányvonalként csak elenyésző százalékban jelenik meg a szervezetek bevallása szerint a 

jövőben fejlesztendő termékek sorában a kulturális turizmus. Ebből arra 
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következtethetünk, hogy a termék lehetőségei vagy már maximálisan kihasználtak a 

szervezetek működési területén, vagy nem hordoz akkora potenciált e termék fejlesztése, 

hogy a jövőben erre szükségszerűen hangsúlyt helyezzenek a szervezetek, nem úgy, mint 

például az aktív turizmus, vagy a borturizmus esetében. Előbbit erősíti, hogy annak 

fejlesztését, hálózatosodását (pl. kerékpárutak, lovas túra útvonalak) pályázati források is 

támogatják az új tervezési ciklusban.  

A különböző múzeumok, múzeumi kiállítások is fontos szerepet kaphatnak a 

kulturális turizmusban. A TDM szervezetek területén 2015-ben 279 múzeumi intézmény 

működött, mintegy 1646 múzeumi kiállítással (KSH). Ez az országos ilyen jellegű 

intézmények 39,8%-át, a múzeumi kiállítások 38,3%-át jelenti. A múzeumi intézmények 

száma alacsony (leginkább 0) a Balaton parti településeken és a fürdővárosokban. Kivétel 

ez alól például Gyula, Balatonfüred, Sárvár, ahol a kulturális vonzerők is meghatározóak, 

noha e települések elsősorban fürdővárosként élnek a köztudatban. A múzeumi 

intézmények aránya magasabb a városokban (pl. Pécs, Eger, legmagasabb Sopronban, 

Szentendrén, Székesfehérváron), ahol 12-15 múzeumi intézményt is regisztráltak. 

Átlagosan a TDM szervezetek területén 3,4 múzeumi egység működik.  

A TDM szervezetek területén összesen 61 236 kulturális rendezvényt regisztráltak 

2015-ben, ez az országos ilyen jellegű rendezvények 34%-a. Sajnos a fesztiválok száma és 

típusa pontosan nem ismert, mivel e „mutatónak” jelenleg nincs elérhető adatbázisa. 

Korábban a MT Zrt. vezetett listát a minősített fesztiválokról, bár az is csak kis mértékben 

fedte le az országosan ismert rendezvényeket.  

A fesztiválok, rendezvények szerepe egyre jelentősebb a termékfejlesztésben 

(Sulyok J. 2010b, Kundi V. 2014, Oroszi V. Gy. et al. 2015). A fesztiválok azért különösen 

érdekesek a desztinációk és a TDM szervezeti működés szempontjából, mert egyszerre 

nagy tömegeket mozgatnak meg, és éppen ezért akár nagy marketing jelentőséggel, 

valamint szponzori bevétellel bírhatnak. A fesztiválok önmagukban is jelenthetnek 

turisztikai vonzerőt, mindamellett, hogy kiegészítő szerepük is nagy. Egy-egy fesztivál – 

tematikától függően – minőségi és mennyiségi szempontból is fontos lehet egy 

desztinációnak. Annál is inkább, mert a fesztiválok szerepe egyre nagyobb lesz a 

szezonalitás alakulásában is, hiszen a gasztronómiai fesztiválok fő szezonja a tavaszi, 

inkább az őszi időszak, csökkentve a szezonalitást. Ezzel szemben a zenei, könnyűzenei 

fesztiválok elsősorban a szezonalitást erősítik, hiszen a nyári, fő szezonban kerülnek 

megrendezésre. A fesztiválok további jelentősége a TDM tevékenység során, hogy általuk 

új szegmensek érhetők el, régiek csábíthatók vissza a térségbe, miközben a fesztiválok 
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szolgálják a terület szolgáltatóinak megelégedését is, hiszen rövidtávon vendégéjszaka 

szám növekedést és a bevételek látványos emelkedését is eredményezik. Emellett fontos, 

hogy a fesztiválokkal a lakosság is megszólítható, ami által a TDM tevékenység is 

elfogadottabb és ismertebb lesz a helyiek körében.  

Így nem véletlen, hogy a kérdőívet kitöltő szervezetek 70,4%-a tevékenységeik 

között tartja számon a fesztiválok, rendezvények szervezését is. Ez a desztinációk 48,1%-

ában új rendezvények, rendezvénysorozatok bevezetését is jelentette a TDM tevékenység 

és a termékfejlesztés során. Ennek további jelentősége a desztináció menedzsmentben, 

hogy így a desztináció fő terméke még szélesebb körben válik reprezentálhatóvá, új 

célszegmensek célozhatók meg, vagy egyértelművé tehető, hogy a desztináció mely 

szegmenseket is célozza tulajdonképpen. Így például Orfű esetében, ahol a TDM 

tevékenység során kiemelt szerepet kap az ökoturizmus, amelynek erősítésére a TDM 

szervezet amellett, hogy kezdeményezte az orfűi Medvehagymaház látogatóközpont 

megépítését és tartalommal való megtöltését, fesztiválokkal (pl. Medvehagyma fesztivál, 

Öko fesztivál) is erősíti az attrakciót és így a desztinációt egyaránt.  

 

6.1.1.3. Ökoturizmus 

 

Hazánkban tíz nemzeti parkot tartunk számon, amelyek opcionális és potenciális helyszínei 

az ökoturizmusnak. Az ökoturizmus az alternatív turizmus egyik legdinamikusabban 

fejlődő ága, számos pozitív hatása van a természetre és a helyi lakosokra, gazdaságra 

egyaránt. A turisták számára is kedvelt termék, egyre inkább divatossá válik, hiszen 

„vissza a természethez” életérzés mellett erősíti az individuumot, valamint a helyi 

természeti és kulturális igények megismerése felé támasztott igényeket (Duhay G. 2006, 

Kelemen Z. 2006).  

Nemzeti parkhoz a vizsgált TDM települések 14,2%-a tartozott, vagyis a 

desztinációk 38,2%-a területén találunk védett területet (9. ábra). A kérdőívet kitöltött 

desztinációk 29,6%-ában kezelték a terméket kiemelt figyelemmel, 22,2%-uk a jövőben 

fejlesztené e terméket. A terméket fejleszteni tervező desztinációk 50%-ának esetében ez a 

jelenlegi kínálathoz viszonyítva új termékként jelenne meg a kínálatban.  
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9. ábra: A vizsgált TDM szervezetek működési területéhez tartozó nemzeti parki 
települések 

A KSH adatai alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017) 

 

Az ökoturizmus azonban nemcsak a nemzeti parki területeken jöhet létre, a vidéki terek is 

megtalálják a termékben rejlő lehetőségeket, mint ahogy az a kérdőívet kitöltött 

szervezetek válaszai alapján is jól látszik. A helyi közösségek és hagyományok, tradíciók 

megőrzésében, újraélesztésében egyre nagyobb szerepet kap e termék, valamint az elmúlt 

évek pályázati forrásai is ösztönözték az ökoturisztikai termékfejlesztéseket. A 

hegyvidékek esetében jellemzően az aktív turizmussal együtt pozícionálják. Emellett az 

ökoturizmus egyre inkább kiemelt figyelmet kap a Balaton parti települések, főként a 

Balaton északi partján fekvő települések esetén. Itt a klasszikus vízparti turizmust egészítik 

ki az ökoturizmus kínálatával, amelynek jó alapját jelentik a Balaton-felvidéki Nemzeti 

Park Igazgatóság területei és a Bakony kínálata.  
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6.1.1.4. Gyógyturizmus 

 

Magyarország vezető turisztikai terméke az egészségturizmus (KSH 2013a), amely mindig 

is kiemelt figyelmet kapott a turizmuspolitikában (Jandala Cs. et al. 2010), valamint a 

turizmus ágazaton belül (Ács, P. – Laczkó, P. 2008, Michalkó, G – Rátz, T. 2011, Aubert 

A. et al. 2015b, Jónás-Berki M. et al. 2015). Hazánk leglátogatottabb városai évek óta a 

fürdővárosok (MT Zrt. tanulmányai, KSH éves jelentései). A kínálat szempontjából az 

elmúlt évek pályázati forrásai (Széchenyi Terv, Új Széchényi Terv) ösztönözték a 

fürdőfejlesztéseket, valamint a hozzájuk szorosan kapcsolódó szálláshelyfejlesztéseket 

mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt (Csordás L. 2012, Aubert A et al. 2015c, 

Kátay L. 2016). A keresleti trendek (a fogyasztók egészségtudatossága, a betegség 

megelőzés, mint preferencia) szintén a termék felé irányították mind a keresletet, mind a 

kínálat alakulását, valamint a desztináció tervezés figyelmét is.  

Gyógyturizmusban a TDM szervezeti települések 14,4%-a érintett, az abaligeti 

gyógybarlang kivételével gyógyvízzel, gyógyfürdővel rendelkező települések ezek, amely 

által tulajdonképpen a TDM szervezeti desztinációk 58%-a gyógyturizmusban vagy 

gyógyturizmusban egyaránt érintett (10. ábra). Ez azt is jelenti, hogy a gyógyturizmus 

koncentráltabban, egy-egy településen jelenik meg, szemben például a borvidéki és a 

nemzeti parki településekkel. Jellemzően egy település alkotja működési területüket 

(Hévíz, Sárvá, Hajdúszoboszló, Bük), de megfigyelhető, hogy abban az esetben, ahol a 

működési terület több településre terjed ki, ott a TDM szervezetek központi települése lesz 

az, amelyik a termék által érintett. A legjelentősebb fürdővárosok: Hévíz, Hajdúszoboszló, 

Gyula, Bük, Sárvár mind rendelkeznek TDM szervezettel.  
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10. ábra: A vizsgált TDM szervezetek működési területéhez tartozó gyógyturizmusban 

érintett települések 

A KSH adatai alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017) 

 

A kérdőívet kitöltők 44,4%-ban foglalkoztak a termékkel, 38,8%-uk fejlesztené is a 

jövőben. A szervezetek a terméket, mint új termék, csak elenyésző százalékban vonnák be 

a jövőbeni, sokkal inkább, mint meglévő termék fejlesztenék a keresleti és kínálati 

igényeknek megfelelően. Ez, csak úgy, mint a kulturális turizmus esetében, leginkább arra 

utal, hogy ahol egészségturizmussal foglalkoznak, ott az egy stabil terméke a kínálatnak. 

Mivel térben helyhez kötött termékről beszélünk, így tértől független „mesterséges” 

fejlesztése nem olyan egyszerű, hiszen vonzerőalapja természetföldrajzi eredetű, emellett 

befektetés igénye is magas.  

A magas TDM reprezentáltság az egészségturizmus, mint termék oldaláról keresleti 

és kínálati mutatókkal egyaránt magyarázható. Mivel a fürdővárosok hazánk 

legnépszerűbb települései, így a magas vendégéjszaka számok magasabb turisztikai 

bevételeket (IFA) eredményeznek, amely segítségével a TDM szervezeti rendszer az 

önkormányzatok pártoló elköteleződése esetén könnyebben, akár pályázati források nélkül 

is finanszírozható. A fürdővárosokban a kínálati oldal nemcsak turisztikai szolgáltatókat és 
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attrakciókat, vendéglátókat, hanem egyéb, például szépészeti és orvosi szolgáltatásokat 

nyújtó szolgáltatókat is bevon a működésbe, amelyek koordinálása, összehangolása, piacra 

vitele (akár egy turisztikai kedvezmény-kártya rendszer bevezetésével) megköveteli egy 

központi, ernyőszervezet létrejöttét. Ezeken a területeken nagyszámú turista jelenik meg, 

akiknek folyamatos információigénye van a desztinációról, utazás előtt, alatt és akár után 

is. Az ide érkező vendégek akár a desztináció szűkebb környezete felé is nyitottak, 

igénylik a fürdőn kívüli programokat, attrakciókat, amelyek összefogására szintén a TDM 

szervezetek hivatottak.  

Ezzel párhuzamosan megjelenik egy másik trend is, amely inkább a fürdőkben és a 

fürdőkhöz tartozó hotelekben tartja a vendégeket (Jónás-Berki M. et al. 2015). A TDM 

szervezeteknek azonban ez esetekben is fontos szerepe lehet, egyrészt e trend 

megállításában és a desztináció valamennyi attrakciójának, szolgáltatójának, termékének 

turistákhoz történő eljuttatásában, másrészt például az ez esetben is fontos településkép 

kialakításában, egységesítésében és az információnyújtásban (offline, online).  

A fentiekben láthattuk, hogy (a teljesség igénye nélkül) milyen összetett és 

sokszínű termék kínálattal rendelkeznek hazánk TDM szervezetei. Noha elsőre úgy tűnik, 

a Balaton parti települések és a fürdővárosok vannak túlsúlyban, a TDM szervezeti 

rendszerben mégis jól látszik, hogy esetükben is jóval összetettebb a menedzselt 

termékkínálat. Már most is jóval tágabb értelemben foglalkoznak működési területükön a 

TDM szerezetek a turisztikai termékekkel, amelyet a későbbiekben nagy arányban tovább 

kívánnak bővíteni, a teljesebb élményígéret és a desztinációban való tartózkodás erősítése 

érdekében. Számos olyan desztináció van, ahol a vízpart és a fürdő jelenti a turizmus fő 

vonzerő alapját, ugyanakkor a jelenkori trendek és igények sok esetben ezeken a 

termékeken túlmutató menedzsmentet kívánnak meg (11. ábra). 

A kínálatban hangsúlyos szerepet kap az aktív, a kulturális és a borturizmus, 

amelyek kiegészítő jelleggel egyre több helyen megjelennek, de akár fő termékként is, 

hiszen kevéssé térhez kötött turisztikai termékek ezek, mint például az egészségturizmus, 

vagy az ökoturizmus. Míg a borvidéki települések és a nemzeti parki települések az egyes 

desztinációkban kiterjedtebb területet fednek le, több települést érintenek, addig a 

világörökségi helyszínek, de főként a gyógyturizmusban érintett települések esetében 

területi koncentráció figyelhető meg. A TDM szervezettel rendelkező desztinációk között, 

noha nagy arányban képviseltetik magukat a fürdővárosok és a vízparti települések, sokkal 

inkább jellemző az összetett vonzerőalap, azaz több turisztikai termék együttes jelenléte. 

Ez a menedzsment tevékenység szempontjából újabb kihívás elé állítja a desztinációkat, 
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hiszen fontos lesz megtalálni a menedzsment során az egyes termékek közti egyensúlyt, 

valamint felismerni, hogy a desztináció szempontjából mely termékek azok, amelyek 

hosszú távon jól kiegészítik egymást és kiszolgálják a desztinációk keresleti és kínálati 

igényeit egyaránt. 

 

11. ábra: A vizsgált TDM szervezetek lehetséges vonzerőalapja 

A KSH adatai alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017) 
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6.1.2. Kapacitás jellemzők 

 

Érdemes megvizsgálni TDM szervezettel rendelkező települések kapacitás jellemzőit is. 

Országosan a 2004-2014-es időszakban komoly változások történtek a kapacitások 

tekintetében, régiónként eltérő módon és ütemben alakultak a kapacitások az egységeket és 

a férőhelyeket nézve egyaránt, amelyre természetesen a keresleti és kínálati trendek, 

valamint a pályázati források, de a 2008-2009-es gazdasági válság is jelentős mértékben 

hatottak (Tóth G. 2005, KSH 2013b, Aubert A. et al. 2015c).  

Természetesen a desztinációk külön-külön is eltérő utat jártak be az elmúlt 

időszakban. A dolgozat terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé mind a 81 desztináció 

külön-külön történő, mélyreható elemzését, ezért igyekeztem az egyes kínálati mutatók 

szempontjából kiemelkedően jól, vagy a kiemelkedően „rosszul” teljesítő desztinációkra 

felhívni a figyelmet az elemzés során.  

Mivel a desztinációk egészéről beszélünk, ahol ugyanúgy (még ha eltérő 

volumenben is) turisztikai szereplő egy üdülőház, egy falusi szolgáltató és egy szálloda is, 

ezért a kereskedelmi szálláshelyeket és az üzleti célú egyéb szálláshelyeket együttesen 

vizsgáltam. 

A vizsgált desztinációkban 23 031 egységet regisztráltak 2015-ben, amely az összes 

működő hazai egység 56,7%-a (KSH). Ez mintegy 301 984 férőhelyet jelent, a hazai 

kiadható férőhelyek 50,1%-át (KSH). Ez jól mutatja a TDM szervezetek jelentőségét a 

hazai turizmusban, hiszen mint látható, szálláshely kínálat oldaláról a magyarországi 

kapacitások 50%-a érintett a tevékenységük során. A TDM szervezetek területén 

összesítve átlagosan 3,8%-al nőtt az egységek száma, míg 16,4%-al a férőhelyek száma a 

2008-as bázisévhez viszonyítva. Ez mindkét esetben országos átlagot meghaladó mutató, 

hiszen országosan az egységek számában 4,4 százalékos visszaesés, míg a férőhelyek 

számában 13,4%-os emelkedés volt megfigyelhető azonos időszakban. Legtöbb egységgel 

Siófok, Balatonmáriafürdő, Balatonfenyves, Hajdúszoboszló és Balatonföldvár 

desztinációi, legkevesebbel Dorog, Gödöllő, Sümeg, Mohács és Salgótarján rendelkeztek. 

Legtöbb férőhellyel a fürdővárosok és a Balaton parti városok rendelkeznek, ez 

nemcsak a keresleti oldal igényeinek, azaz az itt regisztrált forgalomnak köszönhető, 

hanem annak is, hogy a nagyobb szállodai kapacitások mellett nagy arányban találunk itt 

kempingeket, üdülőházakat és fizetővendéglátókat. Legtöbb férőhellyel Siófok, 

Hajdúszoboszló és Balatonfüred rendelkeztek a KSH adatai alapján (12. ábra). E 

desztinációkat egy település alkotja a TDM szervezeti működés során, így elmondható, 



 

hogy különösen magas 

Legkevesebb férőhellyel Zsámbék, Mohács 

vizsgált desztinációk közül 

 

12. ábra: Férőhelyek (kereskedelmi és üzleti célú egyéb) száma a 

szervezetekkel rendelkez

A KSH adatai alapján 

 

Jelentősebb (20% feletti) fér

egyes egészségturisztikai de

Gyomaendrőd esetében, valamint a

területeken, mint Ság-hegy, Sümeg, Dél

(Mezőkövesd). Ez természetesen keresleti és kínálati trendekkel

irányokkal egyaránt összefüggésbe hozhat

Nyíregyháza, Pécs, Eger esetében is jelent

férőhelyszámú településeken

nem, vagy csak kis arányban emelkedett a fér

 szállásférőhely koncentrációról beszélhetünk esetükben

hellyel Zsámbék, Mohács és Szentendre rendelkezt

 (12. ábra).  

helyek (kereskedelmi és üzleti célú egyéb) száma a 

szervezetekkel rendelkező desztinációkban (db) 

KSH adatai alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017

férőhelyszám emelkedés volt megfigyelhető 2008

egészségturisztikai desztinációkban, például Mórahalom, Zalakaros, Sárvár, Gyula, 

, valamint a szinte újonnan, „desztinációként” 

hegy, Sümeg, Dél-Mezőföld, Vasi-hegyhát, Matyóföld

. Ez természetesen keresleti és kínálati trendekkel

egyaránt összefüggésbe hozható. Emellett a városok, például Veszprém, Baja, 

Eger esetében is jelentős férőhelyszám bővülést regisztráltak. 

helyszámú településeken az eleve nagy kiinduló kapacitás értékek miatt

vagy csak kis arányban emelkedett a férőhelyek száma, ső
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koncentrációról beszélhetünk esetükben. 

tendre rendelkeztek 2015-ben a 

helyek (kereskedelmi és üzleti célú egyéb) száma a vizsgált TDM 

 

Józsa E. (2017) 

2008-hoz képest az 

, például Mórahalom, Zalakaros, Sárvár, Gyula, 

„desztinációként” becsatlakozó 

hegyhát, Matyóföld 

. Ez természetesen keresleti és kínálati trendekkel, termékfejlesztési 

városok, például Veszprém, Baja, 

vülést regisztráltak. A nagy 

az eleve nagy kiinduló kapacitás értékek miatt természetesen 

helyek száma, sőt Balatonfüred és 
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Hajdúszoboszló esetében minimális csökkenés, míg Siófok esetében 21%-os visszaesés 

figyelhető meg e mutató tekintetében a vizsgált időszakban.  

Érdekesség, hogy Gödöllőn a férőhelyek száma a bázisévhez viszonyítva 4,4 

szeresére, Zsámbék desztinációjában 3,5 szörösére, míg a Gyógyvizek völgyében, valamint 

Kaposváron és környékén 2,3-2,3 szorosára nőtt.  

Legjelentősebb csökkenés Harkányban figyelhető meg, ahol a férőhelyek száma a 

bázisévhez (2008) viszonyítva 51%-al kevesebb. Jelentős a visszaesés Vonyarcvashegyen 

(46%), valamint Székesfehérváron (36%) és Salgótarjánban (32%) is.  

A férőhelyek szállástípusonkénti megoszlását is érdemes mélyrehatóbban 

megvizsgálni. Ez a TDM szervezeti működés szempontjából szintén fontos lehet. Míg a 

szállodák például jellemzően önállóan tagjai a TDM szervezeteknek – méretüknél és 

forgalmuknál fogva – addig például az üdülőházak tulajdonosai, vagy akár a 

fizetővendéglátók általában nem külön-külön, hanem egyesületbe tömörülve csatlakoznak 

a TDM szervezetekhez. Ilyenkor az érdekeik képviseletét értelemszerűen az őket tömörítő 

egyesület látja el. A TDM szervezeti működés szempontjából azonban fontos megtalálni az 

egyensúlyt az egyes szereplők között, úgy, hogy minden érintett fél érdekei megfelelően 

képviselve legyenek. Annak ellenére is, hogy sok helyen a forgalomnak megfelelően 

fizetnek tagdíjat a szervezetek, döntés esetén azonban, főként az egyesületként működő 

szervezetekben azonos súllyal képviselik nézeteiket.  

Az 13. ábrán jól látszik, hogy az üzleti célú egyéb (korábban magán) szálláshelyek 

aránya magasabb a Balaton parti desztinációk esetében (Balatonfenyves, Balatonfűzfő-

Litér, Balatonmáriafürdő), illetve egyes fürdővel rendelkező településeken (Mórahalom, 

Kehidakustány, Bogács, Harkány), ahol e szálláskategória aránya 50% feletti. Itt a 

magánszálláshelyek kiadásának hagyományai vannak, a turizmus kezdetei óta klasszikusan 

ezek jelentik a vendégfogadás bázisát. A térképen az is látszik, hogy természetesen a 

magánszállás adás súlya jelentősebb lesz azokban a desztinációkban, ahol a falvak aránya a 

TDM szervezetek működési területén magasabb (pl. Mórahalom, Mátra).  

 

 

 

 

 

 

 



 

13. ábra: Üzleti célú egyéb szálláshelyek aránya a 

A KSH adatai alapján szerkesztette Pálfi A. 

 

Országosan vizsgálva az összes fér

szállodai férőhelyek aránya 24,1%, amellyel szinte teljesen 

szervezetek ilyen jellegű fér

kiemelkedően magas Zsámbékon (

Visegrádon (69,6%), Móron (67,7%) és Sopronban (64,6%). 

fürdővárosokat vizsgálva Hévízen a legmagasabb a szállodai fér

férőhelyek 55,2%-a a szállodában került regisztrálásra

völgyében (45,1%) és Bükön (43,7%) szintén nagy arányban képviseltetik 

kínálatban e férőhelyek, a 

Olyannyira, hogy a Gyógyvizek völgyébe szinte azonos arányban talál

férőhelyeket és a magánszálláshelyek fér

alacsonyabb részarányban, de szinte azonos mért

találunk ugyanakkor szállodai fér

térségében, Balatonfüzfő-Litér TDM szervezetének területén, illetve Orf

zleti célú egyéb szálláshelyek aránya a vizsgált TDM szervezetekkel 
rendelkező desztinációkban (%) 

KSH adatai alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017

Országosan vizsgálva az összes férőhelyeket (kereskedelmi és üzleti célú egyéb) 

helyek aránya 24,1%, amellyel szinte teljesen (24%) megegyezik a TDM 

ű férőhelyeinek átlagos aránya. A szállodai fér

en magas Zsámbékon (92,5%), Székesfehérváron (74,1%), Sümegen (71,7%), 

Visegrádon (69,6%), Móron (67,7%) és Sopronban (64,6%). 

városokat vizsgálva Hévízen a legmagasabb a szállodai férőhelyek aránya, itt 

a a szállodában került regisztrálásra. Sárváron (52,9%), a Gyógyvizek 

völgyében (45,1%) és Bükön (43,7%) szintén nagy arányban képviseltetik 

helyek, a viszonylag magas magánszállás-férőhely arányok mellett. 

Olyannyira, hogy a Gyógyvizek völgyébe szinte azonos arányban talál

magánszálláshelyek férőhelyeit, csakúgy, mint Tihanyban, ahol 

arányban, de szinte azonos mértékben találjuk e két kategóriát

találunk ugyanakkor szállodai férőhelyeket Dorogon, Gödöllő környékén, Rakamaz

Litér TDM szervezetének területén, illetve Orfű
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szervezetekkel 

 

Józsa E. (2017) 

(kereskedelmi és üzleti célú egyéb) a 

(24%) megegyezik a TDM 

A szállodai férőhelyek aránya 

92,5%), Székesfehérváron (74,1%), Sümegen (71,7%), 

Visegrádon (69,6%), Móron (67,7%) és Sopronban (64,6%). A tiszta profilú 

őhelyek aránya, itt a 

. Sárváron (52,9%), a Gyógyvizek 

völgyében (45,1%) és Bükön (43,7%) szintén nagy arányban képviseltetik magukat a 

őhely arányok mellett. 

Olyannyira, hogy a Gyógyvizek völgyébe szinte azonos arányban találjuk a szállodai 

helyeit, csakúgy, mint Tihanyban, ahol 

ékben találjuk e két kategóriát. Nem 

 környékén, Rakamazon és 

Litér TDM szervezetének területén, illetve Orfűn.  
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A további szálláshely kategóriákat vizsgálva elmondható, hogy Dorogon kiemelkedően 

magas a panziók aránya, a szállásférőhelyek több mint 60%-a panziókban elérhető, 

valamint Szentendrén is, ahol a panziók aránya 36,5%. A kereskedelmi egységeken belül 

az egyéb kereskedelmi egységek aránya Rakamazon, Gödöllőn, Sárospatakon, Gödöllő 

környékén, Kaposváron és Komáromban kiugróan magas, 65% feletti. Rakamaz, Gödöllő 

környéke és Komárom esetében a kempingek férőhelyeinek aránya jelentős, míg Gödöllő 

és Kaposvár esetében a közösségi szálláshelyek aránya számottevő. Az üdülőházak aránya 

Sátoraljaújhelyen (43,6%) és Tihanyban (27,15) jelentős. A közösségi szálláshelyek aránya 

elsősorban az egyetemmel, főiskolával rendelkező településeken lesz magasabb így például 

Gödöllő, Kaposvár, Miskolc, Veszprém, Szombathely, Eger, Pécs. E szállásférőhelyek 

aránya itt 30% feletti, illetve a Zemplénben, ahol a bakancsos turizmusnak és az ifjúsági 

turizmusnak köszönhető e kategória magas reprezentáltsága.  

  



69 

 

6.2. Keresleti jellemzők  
 

6.2.1. Vendégéjszakák száma  

 

Magyarország nagy forgalmat realizáló turisztikai desztinációinak (TOP 10) 

mindegyikében találunk működő TDM szervezetet. A leglátogatottabb TOP 25 

desztinációt vizsgálva is elmondható, hogy csupán Budapest, Szeged, Győr, Zamárdi, 

Balatonlelle és Balatonszemes településeken nem találunk működő TDM szervezet. 

Budapest, mint azt már korábban kifejtettem keresleti és kínálati összetettségének 

köszönhetően különálló eset, míg Szeged és Győr esetében a városmarketingbe 

hangsúlyosan ágyazódik be a TDM-szerű tevékenység. A balatoni települések esetében 

kiemelt önkormányzati preferencia a turizmus, mivel ezen települések esetében jelentős 

forgalomról és azonos kínálati alapról beszélünk, így feltehetően a fent nevezett Balaton 

parti önkormányzatok megtartották saját hatáskörükben a turizmus tervezését.  

Az ország összes vendégforgalmának 42,7%-át, míg vendégéjszaka forgalmának 

46%-át TDM szervezettel rendelkező desztinációkban regisztrálták (14. ábra). Mint az a 

14. ábrán jól látszik, a jelentős számú vendégéjszakát realizáló desztinációk szinte 

mindegyikében működik TDM szervezet. A TDM szervezetektől mentes területeken 

általában alacsonyabb a forgalom. Győr, Szeged és a Balaton parti települések kivételével 

zömmel 30 000 vendégéjszaka alatt, vagy 30 000 és 200 000 közötti vendégéjszakát 

realizáló települések között találunk nagyobb arányban TDM szervezet mentes területeket.  
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14. ábra: Vendégéjszakák száma összesen Magyarországon (vedégéjszaka) 

 

A KSH adatai alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017) 

 

Kicsit tovább vizsgálva a TDM szervezettel rendelkező településeket, az alábbi táblázatban 

a TOP 25 TDM szervezettel rendelkező desztinációt rendeztem sorba a vendégek és a 

vendégéjszakák száma alapján. A vendégéjszakák száma alapján Hajdúszoboszló, Hévíz, 

Siófok, Bük és Balatonfüred jelenti a vezető desztinációkat hazánkban, míg vendégszám 

tekintetében Siófok, Hajdúszoboszló, Eger, Hévíz, Balatonfüred településekre módosul a 

sorrend. Ennek oka az eltérő tartózkodási időben rejlik. Vendégszám és vendégéjszaka 

szám alapján is a TOP 10 település fürdőváros, vagy fürdővel rendelkező település (4. 

táblázat).  
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4. táblázat: A TOP 25 TDM szervezettel rendelkező desztináció vendégéjszaka és 
vendégszáma (összesen) (2015) 

 

Település neve 

Kereskedelmi 
és üzleti célú 
egyéb (2015) 

összes 
vendégéjszakák 

száma 
(éjszaka) 

Település neve 

Kereskedelmi 
és üzleti célú 
egyéb (2015) 

összes 
vendégek 

száma (fő) 

1. Hajdúszoboszló 1105079 Siófok 339369 
2. Hévíz 1057373 Hajdúszoboszló 330907 
3. Siófok 887089 Eger 242133 
4. Bük 769373 Hévíz 228915 
5. Balatonfüred 643042 Balatonfüred 201068 
6. Eger 547803 Bük 190213 
7. Zalakaros 520222 Sárvár 188032 
8. Sárvár 507129 Miskolc 172616 
9. Sopron 420237 Debrecen-Hortobágy 172382 

10. Gyula 416082 Sopron 172334 
11. Debrecen-Hortobágy 389501 Szigetköz 156689 
12. Miskolc 369793 Zalakaros 146783 
13. Balatonföldvár 333277 Gyógyvizek völgye 130215 
14. Gyógyvizek völgye 290757 Nyíregyháza 122893 
15. Szigetköz 275235 Gyula 122815 
16. Nyíregyháza 259951 Pécs 122142 
17. Pécs 255081 Visegrád 107952 
18. Balaton Riviéra 238081 Balatonföldvár 102232 
19. Visegrád 222997 Gyöngyös 96094 
20. Mátra Jövője 218389 Mátra jövője 87583 
21. Harkány 206750 Balaton Riviéra 70861 
22. Gyöngyös 191603 Harkány 61582 
23. Keszthely 171898 Tata 60832 
24. Fonyód 154225 Keszthely 60797 
25. Balatonmáriafürdő-

Balatonkeresztúr 145576 Székesfehérvár 55729 
A KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A desztinációkat alkotó települések forgalmi adatait összesítve egymillió feletti 

vendégéjszakát (Budapest kivételével) Hajdúszoboszlón és Hévízen regisztráltak, itt egy-

egy település alkotja a desztinációt, csak úgy, mint a TOP 10 desztináció esetében 

mindenütt. Legtöbb települést magába tömörítő desztinációk a TOP 25-ben Szigetköz (15), 

Miskolc (9), Mátra Jövője (9), Nyíregyháza (9) és Gyöngyös (7). A szervezetek 

többségének működési területén 30 000 és 200 000 közötti vendégéjszakát regisztráltak. 30 
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000 alatti vendégéjszaka számot a TDM szervezetek 16,04%-ában, míg 500 000 és 1 000 

000 vendégéjszaka közötti számot a szervezetek 7,4%-ának esetében regisztráltak (15. 

ábra).  

 

15. ábra: Vendégéjszakák száma összesen desztinációnként a vizsgált TDM szervezettel 
rendelkező célterületeken (vendégéjszaka) 

 

A KSH adatai alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017) 

 

Érdekes megvizsgálni a vendégéjszaka szám alakulását is, amelyet a 2008-as bázisévhez 

viszonyítva tettem meg KSH adatok alapján. Országos átlagban mintegy 30%-os 

emelkedés figyelhető meg 2008-hoz képest a vendégéjszakákat vizsgálva, a TDM 

szervezettel rendelkező desztinációk átlagát nézve ugyanez az érték 24% volt.  

Vannak azonban olyan TDM szervezetek, amelyeknek működési területén 

ugrásszerű emelkedés figyelhető meg a vendégéjszakák alakulását tekintve. Ez 15 TDM 

szervezet esetében több mint 200%-os emelkedést jelent, legkimagaslóbb a Zsámbék és 

Ság-hegy desztináció volt. Előbbiben 2008-ban a kereskedelmi és az üzleti célú egyéb 

szálláshelyeken 2062 vendégéjszakát regisztráltak összesen, 2015-ben pedig 32 097-et, 

míg a Ság-hegy desztinációban 5062 (2008) vendégéjszaka után 2015-ben 72 580 

vendégéjszakát regisztrált a KSH. Ez a nagy volumenű növekedés jellemzően alacsonyabb 
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vendégéjszaka számú desztinációk esetében figyelhető meg, vagyis olyanokban, 

amelyekben a Gyógyvizek völgye desztináció kivételével 50 000 vendégéjszaka alatt 

regisztráltak 2008-ban vendégéjszakát. Ugyanakkor mégis úgy gondolom érdekes, hogy az 

egyes desztinációk önmagukhoz képest milyen nagy növekedést értek el az elmúlt nyolc év 

távlatában. Így mára már a 15 említett desztinációból tíz 50 000 vendégéjszaka feletti 

eredményt ért el, amelyből kettő (Velence, Mórahalom) desztináció a 100 000-es, míg egy 

(Gyógyvizek völgye) desztináció a 200 000-es lélektani határt is átlépte (16. ábra).  

 

16. ábra: Vendégéjszakák számának alakulása a vizsgált TDM szervezettel 
rendelkező desztinációkban 2008-as bázisévhez viszonyítva (%) 2015 

 

KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A TDM szervezettel rendelkező desztinációk további 43%-ában országos átlag feletti a 

vendégéjszakák számában tapasztalt növekedés.  

Természetesen itt is igaz az, hogy az alacsony vagy alacsonyabb kiinduló állapot 

esetén látványosabb fejlődés érhető el, míg magas, tartósan magas vendégéjszaka számok 

mellett a növekedés mértéke értelemszerűen nem olyan látványos. Ebből is látszik, hogy 

utóbbi desztinációk esetében a vezető pozíció megtartása így önmagában és a 

versenytársakhoz képest is kihívás. Így lehet az, hogy a TOP 10 vendégéjszakát regisztráló 

desztinációkban Eger (148%), Sárvár (134%) és Gyula (154%) kivételével országos átlag 

alatti a növekedés mértéke a 2008-as bázisévhez képest.  

Természetesen ez a növekedés nemcsak a TDM szervezetek munkájának 

köszönhető, ugyanakkor tagadhatatlan, hogy tevékenységük révén a szervezetek is 

hozzájárulnak a vendégéjszakák alakulásához.  
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Pozitív, hogy 2008-hoz képest visszaesés a vendégéjszakák számában csupán a TDM 

szervezettel rendelkező desztinációk 14,8%-ánál figyelhető meg. Legnagyobb volumenű 

visszaesés 2008-hoz képest Balatonkenese (69%), Rakamaz (50%) és Harkány (46%) 

desztinációkban volt megfigyelhető.  

 

A vendégéjszakák szenzitivitása 

 

Az egyes TDM szervezetek vendégéjszaka számának évenkénti (2008-2015 közötti) 

alakulását figyelembe vevő életút-pályák vizsgálatát is elvégeztem az ún. szenzitivitási-

index alkalmazásával (Alpek B. L. – Tésits R. 2014). 

Az index megmutatja, hogy egy-egy társadalmi/gazdasági jelenség a vizsgált 

időszakban, adott egység összesített mintájára vonatkoztatva hogyan alakult, azaz milyen 

pályát járt be egy-egy adott egység (település vagy desztináció) az átlagos mintázat-

jellemzőkhöz képest. Ennek a változásnak jegyeiből következtetni lehet az adott mutató 

egységenkénti változékonyságának sajátosságaira, annak reaktív vagy fragilis jellegére 

(Alpek B. L. – Tésits R. 2014). Mindezek alapján lehetővé válik annak vizsgálata, hogy az 

elemzésbe vont TDM szervezetek az egyébként már bemutatásra került, abszolút 

vendégéjszaka számokkal és változással jellemezhető gazdasági környezetben az országos 

trendekhez képest mennyire dinamikus, adott esetben leszakadó pályát jártak be. Választ 

ad továbbá arra a kérdésre is az index segítségével történő vizsgálat, hogy melyek voltak 

azok a TDM szervezetek, amelyek a TDM szervezetek átlagos, kedvező ütemű változása 

mellett a lehetőségeknél korlátozottabb mértékben voltak képesek növekedést realizálni. 

Az index tehát nem pusztán adott évek fajlagos összevetését teszi lehetővé, hanem 

a vizsgált időszak vendégéjszaka szám változás komplex elemzésének lehetőségét adja, 

amely lehetőséget nyújt a változás természetének összehasonlítására. A módszer úgy 

gondolom a turizmusban is alkalmazható, kiváltképp olyan mutatók esetében, ahol 

nemcsak a változás abszolút értéke fontos, hanem annak mintázata is plusz információkat 

rejt az elemzések szempontjából. Ilyenek például a vendégéjszaka számok, hiszen nem 

mindegy, hogy egy desztinációban milyen volumenű, intenzitású, egyenletes, vagy 

szakaszosan ingadozó növekedésről beszélhetünk. Az egyes desztinációk esetében az index 

önmagukhoz képest és versenytársaikhoz képest is árnyalja a vendégéjszaka számok 

alakulásának értelmezését.  
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A vizsgálat eredményeképpen a szenzitivitási-index alapján három csoportot sikerült 

feltárni (17. ábra), azaz olyan desztinációkat, 

 

1. amelyek a desztináció a vendégéjszakáinak száma alapján stabilnak 

tekinthetők, hiszen szinte alig, vagy csak kis mértékben történt változás 

(pozitív vagy negatív irányban egyaránt) a vendégéjszaka számok alakulását 

illetően. Ez azonban figyelembe véve, hogy a vizsgált időszakban a 

vendégéjszakák számában a TDM szervezetek értékeit összesítve dinamikus 

növekedés figyelhető meg, inkább kedvezőtlen jelenség; 

2. ahol a desztináció fragilis, azaz kevésbé kedvező pályát futott be a 

desztinációk vendégéjszaka számának alakulása, a vendégéjszakák száma 

több időszakban csökkent, megtorpanások, a saját pozícióban tapasztalható 

visszaesések voltak kimutathatók; 

3. ahol a desztináció reaktív, azaz kedvező pályát futott be a vizsgált mutató 

szempontjából, azaz a növekedés, annak minőségi jegyei lényegesen 

kedvezőbben alakultak még a TDM szervezetek együttes vizsgálata során 

jelentkező, egyébként kedvező változások dinamizmusához képest is. 

 

Az elemzést árnyalja az index súlytényezőinek vizsgálata, amely alapján megállapítható, 

hogy negatív irányba viszi el a mutató értékét, ha: 

 

• nagy mértékben csökkent a vendégéjszakák száma, egy vagy több időszakban is 

2008-2015 között (pl. Pécs, Sopron); 

• a vendégéjszakák száma tartósan az első vizsgált év értéke alatt realizálódott (pl. 

Harkány, Fonyód); 

• volt olyan év, amikor a vendégéjszakák száma jelentősen a bázisév alá esett (pl. 

Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Debrecen). 
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Ugyanakkor az értékre pozitívan hat, ha: 

 

• jelentős mértékű növekedés mutatható ki a bázisévhez képest (pl. Gyógyvizek 

völgye, Sárvár, Gyula); 

• az időszakok között nagy számban voltak olyanok, amikor a vendégéjszaka szám 

az előző évhez képest növekedett (pl. Nyíregyháza, Gyenesdiás); 

• a vendégéjszakák száma valamely évben jelentősen magasabb volt, mint a bázisév 

értéke (pl. Ság-hegy, Dél-Mezőföld). 

 

Ezek alapján megállapítható, hogy a TDM szervezetek többsége reaktívnak mondható a 

vendégéjszakák alakulásának szempontjából, amely összecseng a kedvező, a vizsgált TDM 

szervezettel rendelkező desztinációkra jellemző trenddel. Ezekben a desztinációkban a 

bázisévhez viszonyítva jellemzően nőtt a vendégéjszakák száma. E növekedés mértéke és 

intenzitása azonban desztinációnként eltérő. Azokban az esetekben, ha a vizsgált 

időszakban előfordult, hogy a bázisév alá csökkent a vendégéjszakák száma azt vagy 

jelentősen dinamikus, vagy kiegyenlített emelkedés követte (Siófok, Zalakaros).  

Szintén meghatározó még az ún. stabilnak nevezhető desztinációk aránya. 

Esetükben a vendégéjszakák száma a bázisévhez viszonyítva nem, vagy csak kis 

mértékben, és intenzitással változott (Keszthely, Szentendre, Kehidakustány).  

Érdekesség, hogy az elmúlt évek „nagy vesztes” desztinációi (pl. Harkány, 

Fonyód), ahol a bázisévhez viszonyítva tartósan csökkent a vendégéjszakák száma mellett, 

a kifejezetten jól teljesítő Hajdúszoboszló, Balatonfüred is fragilisnak számít. Ennek oka, 

hogy míg az összes vizsgált TDM szervezetre vonatkoztatva a vizsgálatot az átlagos 

vendégéjszaka szám tekintetében dinamikus növekedés figyelhető meg, e desztinációkban 

ez az intenzív növekedés elmaradt (értelemszerűen, hiszen eleve magas volt a kiinduló 

állapot), illetve egyes években, időszakokban még komolyabb, a bázisévhez viszonyított 

csökkenés is megfigyelhető. De fragilisnak számít Sopron, Pécs is, ahol egy-két jobban 

teljesítő év kivételével a bázisév alatt, vagy a bázisévhez közel azonos mértékben alakult a 

vendégéjszakák száma.  
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17. ábra: A TDM szervezettel rendelkező desztinációk szenzitivitási indexe a 

vendégéjszaka számok alapján 

A KSH adatok alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017) 

 

Vendégéjszakák megoszlása szállástípusonként 
 

A vendégéjszakák szálláshelyenkénti megoszlása is érdekes, sokat mondó adat lehet az 

egyes desztinációkról. Főként, mivel a különböző szálláshely struktúrájú területek eltérő 

menedzsmentet igényelnek a desztinációk szintjén is, mint ahogy arra már a kapacitás 

fejezetben is utaltam. A TDM szervezetekkel rendelkező települések között egyaránt 

találunk olyan desztinációkat, amelyeken változatosan oszlanak el a vendégéjszakák az 

egyes szállástípusonként (pl. Veszprém, Szombathely, Baja) és olyanokat is, ahol zömmel 

egy-egy típusra koncentráltan kerülnek eltöltésre a vendégéjszakák (Zsámbék, 

Székesfehérvár, Sümeg, Rakamaz). Itt jellemző valamely szálláskategória 

szálláshelystruktúrán belüli dominanciája (pl. Zsámbék – szálloda). A vendégéjszakák több 

mint 95%-a kereskedelmi szálláshelyeken realizálódik Ság-hegy, Gödöllő, Zsámbék, 

Székesfehérvár és Visegrád desztinációkban.  
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Országosan a szállodákban eltöltött vendégéjszakák aránya az összes vendégéjszakák 

tekintetében 62,4%, míg ugyanez a TDM-eket átlagosan vizsgálva, 45,3%. A szállodai 

vendégéjszakák aránya legnagyobb Zsámbék desztinációjában (98,46%). Ez feltehetően 

Budapest közelségének, a térségben virágzó üzleti turizmusnak, valamint a borturizmusnak 

(Etyek-Budai Borvidék) köszönhető. Emellett olyan nagyszabású fejlesztések zajlottak itt 

az elmúlt években, mint például a drivingcamp tesztpálya kialakítása, amelynek 

rendezvényei és vezetési tréningjei magas minőségű szálláshelyek felé tolták el a 

szállásstruktúrát.  

 

A szállodai vendégéjszakák országos átlag feletti értéke jellemzi:  

• az egyes fürdővárosokat (Hévíz, Zalakaros, Bük, Sárvár, Harkány, 

Hajdúszoboszló, Orosháza),  

• az egyes Balaton parti városokat (Balatonalmádi, Balatonfüred, Siófok),  

• néhány várost (Székesfehérvár, Sopron, Mosonmagyaróvár, Debrecen, 

Miskolc, Pécs), 

• kisvárosokat (Sümeg, Visegrád, Mór, Gyöngyös, Mohács),  

• a Velencei-tó desztinációt, főként Velence és Gárdony dominanciával; 

• illetve néhány 100%-ban nem városi jogállású desztinációt (Gyógyvizek 

völgye, Mátra, Kehidakustány).  

 

Szinte minden felsorolt desztináció esetében speciális turisztikai termékjegyek indokolják 

a szállodai szállásférőhelyek országos átlagnál magasabb reprezentáltságát, így 

Székesfehérvár esetében az üzleti turizmusnak, míg Sopron és Mosonmagyaróvár esetében 

az egészségturizmus speciális ágának, a medical turizmusnak lesz ez köszönhető. A 

fürdővel rendelkező és Balaton parti desztinációk esetében egyértelműen a trendek és a fő 

termékek határozzák meg ennek alakulását, így például a wellness szállodák szerepének 

növekedése vagy akár azok a pályázati források, amelyeknek hatására szállodák sora nyílt 

meg országszerte, főként ezekben a desztinációkban, a piac igényeihez igazodva. Az 

egészségturizmusban résztvevőkre jellemző, hogy a magasabb kategóriájú szálláshelyeket 

preferálják, éppen ezért sok helyen nem ritka, hogy a fürdők közvetlen szomszédságában 

magas kategóriájú szálláshelyet hoztak létre, amelyből akár papucsban és törölközőben, 

szabadon látogatható a fürdő (pl. Mórahalom, Hajdúszoboszló).  
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A Balaton és egyes fürdővárosok esetében érdekes kettősségnek lehetünk tanúi, amely a 

menedzsment során érdekes kihívás elé állítja a szervezeteket. A kapacitás jellemzőknél 

láthattuk, hogy e desztinációkban a szállodai férőhelyek nagy aránya mellett, az 

üdülőházak és a fizetővendéglátó egységek is nagy arányban képviseltetik magukat a 

szálláshely struktúrában. Így a négycsillagos szálloda vendége és az üdülőházban nyaraló 

egyszerre van jelen a településen. Természetesen mindkét szegmens igényei eltérően 

alakulnak, ami az igénybe vett turisztikai és egyéb szolgáltatások körét, vagy akár a napi 

költéseket illeti. Éppen ezért a menedzsment során fontos megtalálni az egyensúlyt az 

egyes fejlesztéseket, beruházás ösztönző tevékenységeket illetően, illetve az egyes 

szereplők koordinálása során.  

Panziókban a vendégéjszakák 5,5%-át regisztrálták országosan, míg a TDM 

szervezetek átlagát vizsgálva e mutató értéke 6,65% volt. E kategória vendégéjszakáinak 

aránya a TDM szervezetek 40,7%-ának esetében országos átlag feletti. Veszprém, 

Szentendre és Gödöllő desztinációkban még magasabb, 30% feletti az arány.  

Az egyéb kereskedelmi szálláshelyeken (üdülőházakban, kempingekben és 

közösségi szálláshelyeken) országosan a vendégéjszakák 14,9%-át regisztrálták, míg a 

TDM szervezetekben átlagosan 24,9% volt ez az érték. A vizsgált desztinációk 56,8%-

ában országos átlag feletti az itt regisztráltak aránya. Legmagasabb Rakamaz 

desztinációjában (91,8%), valamint Sátoraljaújhely és Fonyód esetében, ahol 70% feletti az 

arányuk.  

A magánszálláshelyeken a vendégéjszakák 17,2%-át regisztrálták országosan, a 

TDM szervezetek esetében ez az átlag 22,3% volt. A vizsgált desztinációk 54,3%-ának 

esetében e mutató értéke országos átlag feletti. Legnagyobb arányban találunk ilyen 

szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakákat az egyes Balaton parti desztinációk esetében, 

például Balatonkenese, Balatonfenyves, Balaton Riviéra, Balatonmáriafürdő-

Balatonkeresztúr, Balatonfűzfő-Litér, Balatongyörök, Badacsonyi Céh, ahol ez az arány 

50% feletti.  

Külföldi vendégéjszakák aránya a vizsgált TDM szervezettel rendelkező desztinációkban 
 

A TDM szervezeteket együttesen vizsgálva átlagosan a vendégéjszakák 32,4%-át teszik ki 

a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák. Ugyanez az arány országosan 48,5%.  

Az 18. ábrán jól látszik, hogy az egyes desztinációkat alkotó településeken nem 

egyenletesen oszlik el a külföldiek aránya. A külföldiek aránya nem feltétlenül a TDM 

szervezetek központi településén lesz magasabb (pl. Mórahalom esetében Röszke és Ruzsa 
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településeken is magasabb a külföldiek aránya, vagy Szigetvár esetében 

Csokonyavisontán). 

A külföldiek arányát desztinációs szinten, átlagolva is megvizsgáltam. 

Kiemelkedően magas a külföldiek aránya Pápán (74%), Hévízen (62,4%), Bükön (61,7%), 

ahol egy-egy település alkotja a desztinációt. Míg a Szigetközben és a Ság-hegy 

desztinációban – ahol több településre terjed ki a TDM szervezeti működés – is 60,4-

60,4% körül alakult 2015-ben ez a mutató. Országos átlag feletti továbbá a külföldiek 

aránya Sárváron, Gödöllőn, Komáromban és Tihanyban is.  

A desztinációk esetében összesíteni (súlyozott átlag segítségével) ezt az adatot úgy 

gondolom, hogy az összehasonlíthatóság feltételeinek biztosítása mellett, azért volt fontos, 

mert ugyan, mint látszik, vannak települések, ahol intenzívebb a külföldiek jelenléte, 

ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy ők megjelennek a célterületek egyéb településein 

is, ott szolgáltatásokat, attrakciókat vesznek igénybe. Ez alapján jól látszik az egyes 

desztinációk és nem csak a desztinációkat alkotó települések közötti különbség is.   

A külföldiek arányával és a külföldi vendégkör összetételével a TDM tevékenység 

során egyaránt fontos tisztában lenni, hiszen ez meghatározza a kommunikáció fő irányait, 

nyelvét. Az egyes nemzetek utazói eltérő tulajdonságokkal, utazási szokásokkal és 

motivációkkal rendelkeznek, amelynek köszönhetően eltérő igényekkel is érkeznek a 

desztinációkba. Éppen ezért fontos tisztában lenni azzal, hogy adott desztináció a belföldi 

vagy a külföldi piacon tarthat e számot jelentősebb vendégkörre. Magyarországon az egyes 

desztinációk eltérő arányban rendelkeznek külföldi vendégkörrel, Budapest és Hévíz 

különösen kedvelt a külföldiek körében (Kaszás K. 2010). Fontos tisztázni, hogy 

amennyiben a külföldi vendégek/vendégéjszakák jelentős aránya jellemzi a desztinációt, 

akkor mely országok lesznek a fő küldő területek, hiszen ennek megfelelően kell a 

termékfejlesztési és marketing irányokat kijelölni. Hévízen például korábban jellemző volt 

a német vendégkör magas reprezentáltsága, amelyet napjainkban az orosz vendégkör 

dominanciája vált fel (Hajnal K. – Köbli Á. 2014, Köbli Á. 2015, Buzsik K. et al. 2015). 

Hajdúszoboszlón a román és az ukrán vendégkör aránya magasabb, míg Mórahalom 

esetében a román és a szerb vendégkör figyelhető meg nagy arányban. A külföldi 

vendégek jelenléte és a fő küldő területek magyarázhatók történelmi előzményekkel (pl. a 

Balaton parti desztinációk esetében, hiszen ezek a szocializmusban találkozóhelyként 

szolgáltak az egymástól elszakított családoknak), valamint meghatározó a földrajzi fekvés 

is. A határhoz közeli településeken, fürdővárosokban megfigyelhető ugyanis a közelben 

lévő ország vendégkörének magasabb reprezentáltsága.  
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18. ábra: Külföldi vendégéjszakák aránya a TDM szervezetekkel rendelkező desztinációkban (%)  

A KSH adatai alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017)
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6.2.2. Átlagos tartózkodási idő  

 

Az átlagos tartózkodási idő is fontos mutató egy-egy desztináció esetében. 

Magyarországon a tartózkodási idő átlagosan 2,59 nap, a TDM szervezetekkel rendelkező 

desztinációkban ez valamivel magasabb, átlagosan 2,84 nap. Így például: 

Badacsonytomajon az átlagos tartózkodási idő 2,5 nap, addig a desztinációhoz tartozó 

Ábrahámhegyen ugyanez a mutató 6 nap. Szarvas esetében, ahol mindössze 1,5 nap, míg a 

desztináció működési területéhez tartózó Békésszentandráson 8,5 nap. A Vasi-hegyhát 

desztinációt vizsgálva, amelynek központja Körmend, 2,6 napos tartózkodási idővel 

számolhatunk, míg Csákánydoroszlón, a desztináció egy településén ugyanez a mutató 8,4 

nap. A vendégéjszakák alapján súlyozva a mutatót azonban egy desztinációs átlagot 

kapunk, amellyel az egyes desztinációk együttesen vethetők össze (19. ábra). Ez azért is 

lehet érdekes, mert a turisták általában nem pusztán egy településben, hanem egy 

desztinációban gondolkodnak utazásuk során. Éppen ezért ahol a tartózkodási idő 

magasabb, ott a környező települések kiegészítő programot jelenthetnek a desztinációban 

való tartózkodás során. Míg ahol alacsonyan alakul az átlagos tartózkodási idő, ott a 

környező települések szolgáltatóinak és attrakcióinak bevonásával lehet ösztönözni a 

tartózkodást. Noha a vendégéjszakák fajlagosan egy-egy településen kerülnek 

regisztrálásra, a turista általában nem marad kizárólagosan egy helyen. A környező 

településeken is megfordul, szolgáltatásokat, turisztikai szolgáltatásokat vesz igénybe, 

valamint attrakciókat keres fel. A TDM szervezetek feladata ezen összefüggések feltárása 

és a hosszú távú tervezés során ennek figyelembevétele. A desztinációkat vizsgálva 

legalacsonyabb a tartózkodási idő Tokajban, Szentendrén és Esztergomban. Ezen 

desztinációk fő turisztikai termékei mellett (borturizmus, kulturális turizmus) utóbbi kettő 

esetében ez magyarázható Budapest közelségével is. A legmagasabb Vonyarcvashegyen, 

Hévízen, Ság-hegy desztinációban, Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr területén, Bükön 

és a Zemplén-hegyközben volt 2015-ben az átlagos tartózkodási idő, amelynek értéke itt 4 

nap feletti. Általánosan elmondható, hogy a fürdővel, gyógyfürdővel rendelkező 

településeken és a Balaton parti településeken magasabb a tartózkodási idő, mint például a 

városi turizmus célterületein. A „vidékies” desztinációk, mint például Vasi-hegyhát, Orfű, 

Gödöllő környéke, Szarvas szintén átlagnál magasabb tartózkodási időt tudhatnak 

magukénak. Így kijelenthető, hogy a termék alapjaiban határozza meg a tartózkodási időt.



 

19. ábra: Átlagos tartózkodási idő a vizsgált TDM szervezetek m

A KSH adatai alapján szerkesztette Pálfi A. 

TDM szervezetek működési területén és a TDM szervezettel rendelkez

A KSH adatai alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017)
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ködési területén és a TDM szervezettel rendelkező desztinációkban (nap) 
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6.2.3. Szezonalitás 

 

A szezonalitás fontos és sokat kutatott kérdésköre a turizmusnak (Sulyok J. 2004, Sulyok J. 

Mester T. 2014, Marton G. et al. 2016). Általánosan elmondható, hogy bizonyos 

termékeket nagyobb szezonalitás jellemez (pl. vízparti turizmus), míg más termékekre 

kevésbé jellemző (városi turizmus, egészségturizmus). Noha a mutató nem függetleníthető 

a turisztikai termékektől, annak alakulása mégis szorosan összefügg az ország lakosainak 

utazási szokásaival, a szabadságolási renddel és az iskolai szünetekkel, és természetesen az 

időjárással is. A szezonalitás éppen ezért komoly kihívások elé állítja az egyes 

szolgáltatókat, attrakciókat és így a TDM szervezeteket egyaránt.  

 Az országos és a TDM átlag adatait vizsgálva is elmondható, hogy hazánkban a 

június és augusztus közötti időszak a legnépszerűbb, a legtöbb vendégéjszakát hónapokra 

lebontva országos és TDM szinten is augusztusban regisztrálták (20. ábra).  

Relatív szórás (variációs koefficiens) segítségével azonban megvizsgáltam a TDM 

szervezettel rendelkező desztinációk 2015-ös évének 12 hónapra vetített adatait. Itt kell 

megjegyezni, hogy minderre csak a kereskedelmi szálláshelyek esetében volt lehetőség. 

Ennek ellenére a számítás eredményeképpen olyan viszonyszámokat kaptam, amelyek 

lehetővé teszik a desztinációk tipizálását a szezonalitás alapján.  

Így beszélhetünk olyan desztinációkról, amelyekre kevésbé jellemző a szezonalitás. 

Főként a szállodával, wellness szállodával, valamint fedett fürdővel rendelkező 

desztinációk, üzleti és városi turizmus desztinációi, illetve a gyógy- és gyógyászati 

szolgáltatást nyújtó desztinációk esetében. Noha a június-augusztusi hónapok (elsősorban a 

szabadságolások és az iskolai szünetek miatt) itt is kiugróak, elmondható, hogy e 

desztinációkban a többi hónapban is jelentősebb forgalmat bonyolítanak le.  

 

o Például Békéscsaba, Gyógyvizek völgye, Mór, Mórahalom, Sümeg, Bük, 

Sárvár, Szombathely, vagy akár Hévíz. 

 

Ezzel szemben bizonyos desztinációkban, mint például a Balaton parti települések, a 

főszezoni hónapokban jelentős tömegek fordulnak meg, míg elő- és utószezonban nem, 

vagy alig van forgalmuk ezeknek a desztinációknak.  

 

o Balaton Riviéra, Fonyód, Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr, 

Balatonfenyves, Balatonföldvár.  
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A városi turizmus desztinációi (pl. Pécs, Miskolc, Eger, Debrecen) esetében a június-

augusztusi hónapok népszerűsége mellett egy őszi, szeptember-október hónapban 

regisztrált vendégéjszaka ugrás is jellemzi a desztinációkat, noha természetesen kisebb 

volumenben. E desztinációkban főként az őszi kirándulások, valamint a fesztiválok egyre 

jelentősebb szerepének köszönhetően figyelhető meg ez a fajta szezonhosszabbítás, 

amelynek alakításában a TDM szervezetek is nagy szerepet játszanak.  

A számítás alapján leginkább szezonális desztináció Orfű. Ez egyértelműen a 

Fishing on Orfű, népszerű könnyűzenei fesztiválnak köszönhető, amelynek hatására 

júniusban 30 000 feletti vendégéjszakát regisztráltak 2015-ben a desztinációban, míg a 

többi főszezoni hónapban a vendégéjszakák száma bőven 10 000 alatt marad.  

A desztinációk esetében azért is érdekes a desztinációk átlagolt szintjének 

összehasonlítása mellett az egyes települések vonatkozó adatait is vizsgálni, mivel ha ezek 

a desztinációk egységben, egy desztinációnként jelennek meg a turisztikai piacon, 

nyitottnak kell lenniük az egyes településeknek egymás vendégeire. Azaz ismerniük kell az 

egyes települések kínálatának és keresletének jellemzőit, és segíteni kell a térségben az 

egyes attrakcióknak és szolgáltatóknak egymást. Vagyis, ha egy településen egész évben 

van forgalom például a fürdőben, egy másik településen pedig van egy érdekes kiállítás, 

akkor törekedni kell arra, hogy ha nem is főszezoni nyitva tartással, de megtekinthető 

legyen azok számára is, akik elő- és utószezonban érkeznek a fürdőbe. Ezáltal a fürdő 

vendégeknek egy új élmény kerül a látókörébe, míg a kiállítás esetében nő a forgalom. 

Persze a gazdaságossági szempontok figyelembe vételével. 
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20. ábra: A szezonalitás mértéke a vizsgált TDM szervezettel rendelkező desztinációkban 

 

A KSH adatai alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017)
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6.2.4. Bruttó szállásdíj bevétel 

 

Megvizsgáltam és összehasonlítottam az egyes desztinációkat a szállásdíj bevételekre 

vonatkozóan is. Erre a kérdéskörre vonatkozó adatok a kereskedelmi egységekre vetítve 

állnak rendelkezésre a KSH adatszolgáltatása alapján. Ez alapján egy szoba átlag ára a 

Balaton Riviéra, Pápa, Velence, Debrecen-Hortobágy, Sárvár, Sümeg, Gyógyvizek völgye 

és Fonyód desztinációkban volt a legnagyobb, ahol átlagosan 20 000 forint feletti összegbe 

került egy szoba, 2015-ben. 2008-hoz képest legnagyobb növekedést e mutatóban a 

Balaton Riviéra (269%), a Badacsonyi céh (229%), valamint Fonyód (211%) desztinációk 

érték el. Míg leginkább csökkent egy szoba átlag ára a Hét vezér TDM területén (csaknem 

80%-os csökkenés), valamint Tata és Sárospatak (20-20%-os visszaesés) esetében. A TDM 

szervezettel rendelkező fürdők közül Gyomaendrőd bizonyult a legolcsóbbnak e mutató 

szempontjából, itt egy szoba átlag ára 8668 forint volt 2015-ben, ám ez az érték is 5%-al 

magasabb, mint a 2008-as bázisévben.  

Más képet kapunk, ha a bruttó szállásdíj bevételeket nem szobánként, hanem 

vendégéjszakákra vetítve vizsgáljuk. Ez esetben a legdrágább desztinációk: Gyógyvizek 

völgye, Velence, Debrecen-Hortobágy, Mór, Székesfehérvár, Miskolc, Sárvár, ahol 10 000 

forint felett van egy vendégéjszaka ára. A fürdővel rendelkező desztinációk közül szintén 

Gyomaendrőd a legolcsóbb, ahol mintegy 3547 forint volt 2015-ben egy vendégéjszaka, 

ám ez 169%-os emelkedést jelent e mutatóban. Legolcsóbb desztinációk Orfű és 

Salgótarján, ahol a 3000 forintot sem éri el egy kereskedelmi vendégéjszaka ára. Ez 

mindkét esetben csökkenést jelent a bázisévhez képest.  

A 21. ábrán láthatjuk, hogy noha az előzőekben, számos esetben a fürdővárosok, 

egészségturisztikai desztinációk szerepeltek kiemelkedően az egyes mutatókat vizsgálva, 

talán itt is azt vártuk volna, hogy ezek lesznek hazánk legdrágább célterületei. Árnyalja a 

képet, hogy az üzleti célú egyéb szálláshelyekről nem rendelkezünk ilyen adatokkal, noha 

azokra nem is feltétlen jellemző a magas szállásdíj, így talán azok sokban nem 

módosítanák az átlagárakat. Fontosabb azonban, hogy esetükben elmondható, hogy a 

nagyfokú kínálatnak köszönhetően erős árverseny figyelhető meg e desztinációkban. A 

kínálat mennyisége és minősége is olyan diverz e desztinációkban, ami folyamatos 

versenyben, és ezért a vártnál alacsonyabban realizálja a szállásdíjakat. Emellett sok 

desztinációban (Gyula, Eger, Miskolc) megfigyelhető, hogy kuponoldalak divatjának és 
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„nyomásának” engedve ilyen oldalakon kínálják kapacitásaikat, ami még tovább tetőzi a 

versenyt és alacsonyabban tartja az árakat. 

 

21. ábra: Bruttó szállásdíj vendégéjszakánként (Ft) 

A KSH adatai alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017) 
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6.3. Kísérlet a magyarországi, vizsgált TDM szervezetek csoportosítására klaszter 
analízis segítségével 

 

A klaszteranalízis során a vizsgált TDM szervezettel rendelkező desztinációk 

csoportosítása 13 mutató alapján történt meg. Ezek nagy része olyan, a turizmusföldrajzi 

kutatásokban általánosan használt mutató, amely a KSH nyilvános adatbázisaiból elérhető 

és, amelyeket a korábbiakban már külön-külön is elemeztem.  

 

Ezek (keresleti és kínálati mutatók):  

vendégéjszakák száma, külföldi vendégek aránya, átlagos tartózkodási idő, 

kereskedelmi vendégéjszakák aránya, szállodai vendégéjszakák aránya, férőhely-kapacitás 

kihasználtság, férőhelyek száma, férőhelyek számának alakulása, szállodai férőhelyek 

aránya, magánszálláshelyek aránya. 

 

Illetve a vizsgálatba vontam három olyan mutatót is, amely úgy gondoltam, hogy a TDM 

szervezeti működés szempontjából fontos információtartalommal bírhat.  

 

Ezek (egyéb mutatók):  

a TDM szervezethez csatlakozott települések száma, a falvak aránya a TDM 

szervezetekben, a TDM szervezet központi településén regisztrált vendégéjszakák aránya.  

A TDM szervezethez csatlakozott települések száma a kiterjedés és a területiség 

szempontjából volt fontos ismérv, kiváltképp, minthogy az egyes TDM szervezetek szinte 

térségi szintű működési területet fednek le (pl. Tokaj). Éppen ezért érdekes vizsgálati 

megközelítésnek tartottam azt is, hogy vajon a TDM szervezetek központi települése-e az, 

amely „lefölözi” a vendégforgalmat adott desztinációban. A falvak arányával a „vidékies” 

desztinációk körét kívántam meghatározni. Noha a városok bírnak nagyobb térszervező 

erővel, ugyanakkor a falvak szerepvállalása a TDM rendszerben éppen ezért érdekesebb 

lehet, hiszen esetükben az infrastruktúra, a turisztikai infra- és szuprastruktúra, valamint az 

elérhető szolgáltatások köre szűkebb keretek között mozog. Mégis látható, hogy szerepük 

ennek ellenére is nagy a TDM szervezetekben, akár fő, akár kiegészítő jelleggel. 

Mivel a fenti mutatók és jellemzők alapján matematikai-statisztikai szempontból 

minimum 4, maximum 7-14 közötti klaszterszám indokolt, így ezeket a lehetőségeket 

megvizsgálva, az egyéni kutatói tapasztalat alapján az alábbiakban a vizsgált TDM 

szervezettel rendelkező desztinációk 8 klaszterbe történő bemutatását és elemzését 
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végeztem el (5. táblázat). A kiválasztásnál arra törekedtem, hogy a klaszteranalízis 

outputjaként sem túl alacsony, sem túl magas elemszámú klaszterek ne keletkezzenek.  

 

Az egyes klaszterek jellemzői 
 

1-es klaszter: Alacsonyabb kereslet-kínálat jellemzőjű, több településből álló desztinációk 

 

Az átlaghoz képest általában alacsony keresleti és kínálati jellemzőkkel bírnak e 

desztinációk. A települések száma átlagnál nagyobb, a falvak aránya is jelentős a TDM 

szervezetben. Jellemzően nem a központi településen kerül regisztrálásra a vendégéjszakák 

többsége a desztinációban, így elmondható, hogy a működési terület erősen integrált a 

TDM szervezeti működés során. Inkább belföldi vendégkör jellemzi. 

Ide tartozó desztinációk: Aba, Gödöllő környéke, Hét Vezér, Mecsek-Hegyhát, 

Sátoraljaújhely, Szekszárd, Tokaj, Zemplén-Hegyköz, Orosháza, Rakamaz, Esztergom 

 

2-es klaszter: Magas tartózkodási idejű, döntően Balaton-parti desztinációk 

 

Átlagnál magasabb átlagos tartózkodási idő és magas férőhely szám jellemzi az ide tartozó 

desztinációkat, amelyből magas a magánszálláshelyek aránya. A falvak aránya nagy e 

desztinációkban, noha ez a szórás alapján nem volt vezető klaszterképző tényező. Így 

lehet, hogy egyéb mutatóban hozott hasonlósága alapján Balatonalmádi és Fonyód 

települések is ide kerültek. A férőhelyek számának alakulása a vizsgált desztinációk 

átlagához képest kevésbé dinamikusan alakult, azaz 2008-hoz képest nem, vagy csak 

kisebb arányban nőtt a férőhelyek száma az átlaghoz képest. A vendégéjszakák száma, a 

külföldiek aránya, valamint a férőhely-kapacitás kihasználtság enyhén átlag feletti. A 

szállodai vendégéjszakák aránya átlag alatti, csakúgy mint a települések száma a TDM 

szervezetben. A Balaton parti desztinációk nagy aránya jellemzi e klasztert, emellett 

fürdővárosok kerültek még a klaszterbe.  

Ide tartozó desztinációk: Badacsony, Balaton Riviéra, Balatonalmádi, 

Balatonfenyves, Balatonföldvár, Balatonmáriafürdő, Berekfürdő, Fonyód, Gyenesdiás, 

Harkány, Keszthely, Bogács, Balatongyörök, Tihany, Vonyarcvashegy 
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3-as klaszter: Kis- és középvárosok desztinációi 

 

A kereskedelmi vendégéjszakák aránya magas, amely nagyrészt a TDM szervezet központi 

településén kerül regisztrálásra. A falvak aránya és a TDM szervezeti települések száma 

átlag alatti. A külföldi vendégéjszakák aránya átlagnál magasabb, bár nem ez volt a fő 

klaszterképző tényező, mivel az érték szórása magas. Jellemzően kis- és középvárosok 

alkotják e klasztert.  

Ide tartozó desztinációk: Baja, Kaposvár, Komárom, Salgótarján, Szentendre, 

Veszprém, Békéscsaba, Gödöllő, Mohács, Pápa, Sárospatak 

 

4-es klaszter: Magas tartózkodási idejű, döntően magánszállás dominanciájú desztinációk 

 

Magas, átlag feletti az átlagos tartózkodási idő és a magánszálláshelyek aránya. A 

kereskedelmi vendégéjszakák aránya alacsony. A férőhelyek száma átlag felett növekedett. 

A magánszálláshelyek túlsúlya ellenére a férőhelyek száma valamivel átlag alatti, csakúgy, 

mint a férőhely-kapacitás kihasználtság. A települések száma és a falvak aránya kicsivel 

átlag feletti.  

Ide tartozó desztinációk: Balatonkenese, Balatonfűzfő, Dorog, Gyomaendrőd, 

Kalocsa, Körös-Mente, Nagyatád-Rinyamente, Orfű, Szigetvár, Vasi-Hegyhát, Vác 

 

5-ös klaszter: Fürdővárosok 

 

Legerősebb klaszter, leginkább beazonosítható, akár gyűjtőnévvel is jól leírható, hiszen itt 

találhatók hazánk legjelentősebb fürdővárosai, tiszta profilú fürdővárosok. Szinte minden 

vizsgált mutató átlagos értéke átlagnál magasabb, így a vendégéjszakák száma, a külföldi 

vendégéjszakák aránya, az átlagos tartózkodási idő, a szállodai vendégéjszakák aránya, a 

férőhely-kapacitás kihasználtság, vagy akár a szállodai férőhelyek aránya a 

szállásstruktúrában. A vendégéjszakák a TDM szervezet központi településén kerülnek 

regisztrálásra, alacsony a TDM szervezethez csatlakozott települések száma és a falvak 

aránya (0%). Jellemzően a magánszálláshelyek aránya is átlag feletti, a férőhelyek 

számának alakulása kevésbé intenzív.  

Ide tartozó desztinációk: Balatonfüred, Bük, Gyula, Hajdúszoboszló, Hévíz, Siófok, 

Sárvár, Zalakaros 
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6-os klaszter: Szálloda dominanciájú, döntően városi turizmusban érintett desztinációk 

 

A második legerősebb klaszter a mutatók tekintetében. Kereskedelmi vendégéjszakák 

aránya magas, csakúgy mint a szállodai vendégéjszakák aránya, amely utóbbi értéke itt a 

legmagasabb. A férőhelykapacitás-kihasználtság magas, akárcsak a szállodai férőhelyek 

aránya, amely szintén itt a legmagasabb. Az átlagos tartózkodási idő alacsonyabb az 

átlagnál, csakúgy, mint a falvak aránya, vagy a TDM települések száma. A 

magánszálláshelyek aránya szintén alacsony, itt a legkevésbé jellemző e szállástípus. 

Zömmel a „klasszikus” városi turizmus helyszínei a klaszter tagjai. Közép- és nagyvárosok 

mellett olyan desztinációk kerültek ide, ahol láthattuk az előzőekben, hogy a 

termékjellemzőknek köszönhetően magasak a szállodai kapacitások, valamint a szállodai 

vendégéjszakák aránya.  

Ide tartozó desztinációk: Eger, Pécs, Mór, Szombathely, Székesfehérvár, Visegrád, 

Zsámbék, Debrecen-Hortobágy, Sopron, Sümeg 

 

7-es klaszter: Belföldi vendégkör dominanciájú, magas férőhely-kapacitás kihasználtságú 

desztinációk 

 

A kereskedelmi vendégéjszakák aránya nem sokkal átlag feletti, viszont a szállodai 

vendégéjszakák, valamint a magánszálláshelyek aránya inkább átlag feletti e klaszterben, a 

férőhely-kapacitás kihasználtság magas. A falvak aránya átlagnál magasabb itt, a 

külföldiek aránya viszont átlag alatti. A férőhelyek számának alakulása nem kiugróan 

jellemző mutató, de átlag feletti értékű. Az átlagos tartózkodási idő elmarad az átlagtól, 

csakúgy mint a férőhelyek száma.  

Ide tartozó desztinációk: Gárdony, Egerszalók, Gyöngyös, Kehidakustány, Mátra 

Jövője, Mórahalom, Velence, Dél-Mezőföld, Matyóföld, Szilvásvárad 

 

8-as klaszter: Több településből álló, magas vendégéjszaka számú, intenzíven növekvő 

férőhelyszámú desztinációk 

 

Átlagnál magasabb vendégéjszaka szám jellemzi e klasztert, amelyben a külföldiek aránya 

is nagy, a kereskedelmi vendégéjszakák aránya magas, a férőhelyek számának alakulása 

intenzívebb, mint az átlag, a települések száma a TDM-ben magas, a magánszálláshelyek 

aránya alacsony, jóval átlag alatti. A vendégéjszakák többsége nem feltétlenül a TDM 
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szervezet központi településén kerül regisztrálásra (lásd Miskolc, Nyíregyháza), a 

desztináció működési területe azonban minden esetben erősen integrált kínálatával a 

desztináció turizmusában. 

Ide tartozó desztinációk: Miskolc. Nyíregyháza, Ság-hegy, Tata, Szigetköz 

 

5. táblázat: Az egyes mutatók klaszter-jellemzői 

Mutató/klaszter 1 2 3 4 5 6 7 8 

Vendégéjszakák száma         *       
Külföldi vendégéjszakák 

aránya 
        *       

Átlagos tartózkodási idő   *             
Kereskedelmi 

vendégéjszakák aránya 
          *     

Szállodai vendégéjszakák 
aránya 

          *     

Férőhely-kapacitás 
kihasználtság 

        *       

Férőhelyek száma         *       
Férőhelyek számának 

alakulása 
              * 

Szállodai férőhelyek aránya           *     

Magánszálláshelyek aránya   *             
Települések száma a TDM 

szervezetben 
              * 

Falvak aránya a TDM 
szervezetben 

  *             

A TDM központi település 
vendégéjszakáinak aránya 

        * *     

Jelmagyarázat: 

* a kiválasztott 
mutató értéke itt a 
legmagasabb  

legkevés-
bé 
jellemző 

inkább 
nem 
jellemző 

nem 
jellemző jellemző 

inkább 
jellemző 

legin-
kább 
jellemző 

A KSH és a TDM regisztrációs lista adatai, valamint saját kutatás alapján saját elemzés 

 

Térképen ábrázolva (22. ábra) jól látszik, hogy a jelentősebb fürdővárosok, illetve a 

Balaton parti fürdővárosok többsége egy klaszterben kapott helyet. Emellett a nagyobb 

városok (Sopron, Debrecen, Pécs, Eger), a klasszikus, hazai városi turizmus helyszínei 

szintén egy klaszterbe kerültek a vizsgált mutatók alapján. Mivel a települések száma 

külön mutató volt, így nem meglepő, hogy a kiterjedtebb desztinációk is egy-egy 

klaszterben kaptak helyet, ugyanakkor esetükben is – a további mutatóknak köszönhetően 

– több klaszterben árnyalódik a desztinációk jellegzetességeit leíró kép. Magasabb 

településszámú klaszterek így az egyes, a négyes, a hetes és a nyolcas klaszterek.  
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A fentiek alapján azt gondolhatnánk, hogy mindez talán nem is akkora meglepetés, hiszen 

előzetes tudás alapján is vártuk volna némely desztináció egy klaszterbe kerülését, 

ugyanakkor úgy gondolom esetükben az egy csoportba tartozás ily módon mindenképpen 

egyfajta megerősítés. Mindemellett fontos kiemelni, hogy itt 13 mutató mentén kerültek 

kialakításra a klaszterek, így nyilván 13 másik mutató vizsgálatával más klasztereket 

kaptunk volna. Érdekes azonban azt is látni, hogy egyes klaszterek esetében mégis tetten 

érhető „meglepetés” faktor, hiszen míg Miskolcot talán elsőre a hatos klaszterbe vártuk 

volna, az külön klaszterben szerepel, mivel a vizsgált mutatók sajátosságai mentén is egy 

külön, jól beazonosítható klaszter tagja.  

 Mindez azért lehet fontos, mivel ez egy lehetséges módja lehet a TDM szervezeti 

működés során a versenytársak beazonosításának, illetve segítheti a pozícionálást is. 

Emellett nyilván az azonos profilú desztinációk között akár szakmai kapcsolat is 

kialakulhat, amelyben hangsúlyos szerepet kaphat a tudás transzfer, tapasztalatcsere. A 

klaszteranalízis felhívja a figyelmet arra is, hogy az egyes desztinációk nem dőlhetnek 

hátra, hiszen vannak olyan mutatók, amelyek mentén egyes desztinációk kimagasló 

teljesítménynövekedést érnek el. Így például szállodai kapacitások és vendégéjszakák 

növekedése az egyes desztinációkban, amelyekkel a trendek ismeretében komolyan kell 

számolni a jövő turisztikai piaci versenyében.  
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22. ábra: Az egyes klaszterek területi megjelenése Magyarországon 

 

A KSH és a TDM regisztrációs lista adatai, valamint saját kutatás alapján szerkesztette 
Pálfi A. – Józsa E. (2017) 
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7. A magyarországi TDM szervezetek menedzsment jellemzői 

 

7.1. A magyarországi TDM szervezetek általános jellemzői 

 

Az alábbiakban a hazai TDM szervezetek jellemzőit mutatom be főként a TDM 

szervezetek által kitöltött kérdőívek alapján levont következtetéseim, eredményeim 

alapján, amelyek képet adnak a hazai TDM rendszer működéséről, a szervezetek általános 

jellemzőiről és tevékenységéről, erős és gyenge pontjairól egyaránt. Kutatásomba 81 helyi 

TDM szervezetet vontam be. A TDM szervezetek számára két alkalommal küldtem ki 

kérdőívet a PhD kutatói éveim alatt. A kérdőíveket a TDM szervezetek 69%-a töltötte ki 

összesen. 2014-ben az akkor működő szervezetek 39,2%-a, míg 2016-ban a működő 

szervezetek 66,6%-a töltötte ki a kérdőívet. A szervezetek 35,8%-a mindkét alkalommal 

kitöltötte a kérdőívet.  

 

7.1.1. A TDM szervezetek megalapításának célja 

 

A 2016-os felmérésben (a 2014-es felméréshez szinte %-ban hasonlóan) a TDM 

szervezetek leginkább a desztináció szolgáltatói közötti együttműködés 

kialakítását/javítását (83%), az érdeklődés felkeltését a desztináció iránt (78%), a 

hatékonyabb piacra lépés lehetőségét (76%) és a desztinációk turisztikai potenciáljának 

fokozottabb felhasználását (72%), valamint a költséghatékonyságot (42%) tűzték ki célul a 

megalapításkor. A korábbi felméréshez hasonlóan, e felmérésből is kiderült, hogy új 

attrakciók létrehozása nem elsősorban a TDM szervezetek célja és feladata, sokkal inkább 

a desztinációk termékfejlesztési irányainak kijelölésében és a beruházás ösztönzésben 

kapnak szerepet. A korábbi felméréshez képest jóval kisebb arányban jelölték meg a 

szervezetek célként a desztinációk közötti kapcsolat kialakítását, javítását. 2016-ban a 

szervezetek mindössze 9,2%-a tartotta ezt fontos célnak, míg 2014-ben 56%-uk. Ennek oka 

az lehet, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján inkább a desztinációk belső és nem a 

külső kapcsolatai erősödnek (23. ábra).  
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23. ábra: TDM szervezetek megalapításának célja  

 

Forrás: saját felmérés 

 

7.1.2. A működési évek kezdete a vizsgált TDM szervezetekben  

 

Mint azt korábban is írtam, 2005-ben az NTS dokumentuma vetette fel először a hazai 

turizmusirányítás megreformálásának szükségességét, és ehhez lehetséges eszközként a 

TDM szervezetek létrehozásában látta a lehetőséget, amely már a nyugat-európai 

országokban (főként Ausztria és Németország területén) bizonyította eredményességét. 

Természetesen, mint minden „jó gyakorlat” átvétele ez is időt igényelt, különösképpen egy 

olyan sokszereplős és színes ágazat esetében, mint a turizmus, amelyben egy mikro- 

vállalkozás ugyanúgy gazdasági szereplő, mint a több embert foglalkoztató nemzetközi 

szállodalánc. A helyi önkormányzatok turizmushoz való hozzáállása aktuális vezetőtől 

függ, noha egyre több település látja a turizmusban a jövőt, a városvezetők egyéni 

kompetenciája, hogy milyen mértékben kívánnak foglakozni a turizmussal és ehhez 

mekkora mértékben biztosítanak finanszírozási keretet. Így nem csoda, hogy sokáig 
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szakmai körökben sem ismerték el és fel a TDM rendszer, valamint alapelveinek 

(szubszidiaritás, partnerség) hatékonyságát.  

A kérdőívet kitöltő szervezetek válaszai alapján jól látszik, hogy két nagy hulláma 

volt a TDM szervezeti rendszer kialakításnak, az első 2009-ben, amikor a Regionális 

Operatív Programok keretein belül megjelentek – az egyes régiókban eltérő kondíciókkal – 

a szükséges pályázati források, amelyeknek hatására több desztinációban megkezdődött a 

szervezetépítés (24. ábra). A másik 2011-ben, az újabb TDM pályázatok megjelenésének 

idejére tehető. Természetesen a köztes időszakban is történt TDM regisztráció, de 

egyértelműen ez a két csúcsidőszak határozható meg a szervezetfejlődés során.  

 

24. ábra: A kérdőívet kitöltött TDM szervezetek tevékenységének kezdő éve (db) 

Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés 

 

A szervezeteket gyakran éri az a vád, hogy létüket csak a pályázati források 

megjelenésének köszönhetik. Valójában felesleges lenne ezzel vitatkozni, hiszen a fenti 

ábra is mutatja, hogy a pályázati források jelentették az első nagy löketet számukra, 

ugyanakkor érdemes azt megnézni, hogy a kérdőívet kitöltött szervezetek között is vannak 

olyan szervezetek, amelyek már 2008 előtt megkezdték turizmusért folytatott 

tevékenységüket, noha akkor még nem TDM szervezetként, de TDM szellemiségben. A 

klasszikus hazai példaként emlegetett első TDM szervezet, a gyenesdiási, 2003-ban jött 

létre, azaz jóval korábban, mint, ahogy az első pályázati források megjelentek.  

Még jobban árnyalja a képet azoknak a szervezeteknek a vizsgálata, amelyek 

egyesületként végzik tevékenységüket, hiszen itt sok esetben már jóval a TDM szervezeti 
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rendszer gondolatának megjelenése előtt elkezdték a desztinációk turizmusának javításáért 

folytatott, együttműködés alapú turizmusszervezést. Noha tevékenységüket ekkor még nem 

a TDM szervezeti struktúrában és minta alapján végezték, mégis fontos azt látni, hogy az 

egyesületek alapításának éve, és a tényleges tevékenység megkezdése között átlagosan 

mintegy 3 év telt el, sőt 10-13 éves egyesületeket is találunk a rendszerben (Siófok, 

Mezőkövesd). 

 

7.1.3. A vizsgált TDM szervezetek választott neve 

 

A névválasztás különösen fontos lehet a TDM szervezeti tevékenység során, hiszen a név 

az, ami beazonosíthatóvá teszi a desztinációt és kiemelt szerepet kaphat a 

marketingkommunikációban is. Éppen ezért fontos a megfontolt, következetes 

névválasztás és névhasználat, főként, ha az ember hosszú távon gondolkodik a desztináció 

tervezésben, hiszen a választott név nemcsak a kommunikációt, hanem például a 

termékfejlesztési irányokat is meghatározhatja. Noha az emberek ma még elsősorban nem 

feltétlenül a TDM szervezetek nevei alapján keresnek rá egy-egy desztinációra, mégis 

találkoznak azzal a marketingkommunikációban, honlapon és egyéb felületeken feltüntetve 

egyaránt, így fontos, hogy a névválasztás egyértelmű és koherens legyen. Az online világ 

nyelvére lefordítva a kereső motorok számára is érthető és jól beazonosítható legyen, 

főként a desztinációs honlapok sikeres (első helyen történő) elérése szempontjából lesz ez 

kiemelten fontos.  

Mivel a potenciális utazók online kereséseit sokkal inkább jellemzi, hogy egy-egy 

ismert település nevére fókuszáltan keresnek információt, így a névválasztásnál ezt is 

figyelembe kell venni. Ugyanakkor a névvel éppen ezért befolyásolható is a turista, hiszen 

nemcsak adott településre, hanem annak környékére is lehet irányítani különböző 

termékfejlesztési eszközökkel (pl. turisztikai kártyával) figyelmüket, amelyre a név által 

utalva már desztinációba érkezés előtt fókuszálhatunk. 

A név így tulajdonképpen egy összetett eleme lesz a marketingkommunikációnak, 

amely aztán az arculati elemekkel (szlogen, logó) még tovább színesíthető és 

egyértelműsíthető. Összegezve tehát a:  

• név alapján az emberek attrakciót, turisztikai terméket, élményt társítanak 

az egyes desztinációkhoz vagy saját, vagy mások tapasztalatai alapján 

szerzett ismereteikből.  
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• név az, ami az első olyan „elem” a desztinációból, amivel találkozik a 

turista az utazásszervezés során.   

• név magában hordoz egyfajta területiséget, hiszen adott desztináció határait 

adja meg. Értem ezalatt azt, hogy ha egy desztináció egy településként 

jelenik meg a turisztikai piacon, annak vendégei jobbára csak adott 

településen maradnak, míg ha valaki térségben gondolkodik és ezt nevében 

is így pozícionálja, az utal a desztináció nagyobb kiterjedésére és így ott a 

vendégek is jellemzőbben fordulnak meg a térségben.  

• név jelenthet egyfajta minőségjegy-társítást is az adott desztinációhoz, vagy 

termékhez, amely korábbi tapasztalatokon, vagy mások tapasztalatain, 

szájhagyomány útján alakult ki az emberek fejében. 

• név fontos szerepet kaphat a belső tagokkal történő és a külső partnerek felé 

irányuló kommunikációban, illetve a tag szolgáltatók kommunikációjában 

külön-külön, valamint identitás alakításában egyaránt.  

 

Éppen ezért kutatásom során megvizsgáltam azt is, hogy a TDM szervezetek, milyen 

névválasztási jellemzőkkel bírnak (25. ábra). A választott név jellege alapján négy típust 

különítettem el, így beszélhetünk olyan desztinációkról, ahol a TDM szervezet nevében 

domináns:  

 

1. a település neve; 

2. egy tájegység (geográfiai, néprajzi); 

3. egy település név és a térsége/vidéke/környéke/régió szó használata; 

4. egy fiktív vagy egyedi sajátosságra alapozott név. 

 

A TDM szervezetek többségének, a vizsgálat alapján, egy település adta a nevét. Ez abban 

az esetben nem is meglepő, amikor a TDM szervezet működési területét egy település 

alkotja (pl. Siófok, Hévíz, Eger, Székesfehérvár, Veszprém). Azonban itt találunk olyan 

szervezeteket is, amelyek több település turizmusának menedzselését is ellátják, nevükben 

azonban ez elsőre mégsem derül ki (pl. Miskolc, Orfű, Nyíregyháza), hiszen a központi, 

nagy forgalmat lebonyolító település nevét viseli a TDM szervezet. Az 25. ábrát vizsgálva 

látszik, hogy jellemző ez a fajta névválasztás a stabil termékkel rendelkező desztinációkra, 

így a fürdővárosokra (Hajdúszoboszló, Hévíz, Berekfürdő, Gyula), Balaton parti városokra 
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(Balatonfüred, Keszthely) és a nagyobb történelmi városokra (Székesfehérvár, Veszprém, 

Eger). Ezek a települések, mint korábban láthattuk, zömmel egyedül jelennek meg a 

turisztikai piacon a TDM tevékenység során, a térséggel nem, vagy csak kiegészítő 

jelleggel kooperálnak. A település név önmagában a minőséget és a beazonosíthatóságot 

jelenti számukra a desztinációk versenyében, így fontos, hogy a nevük egyértelműen és 

hangsúlyosan jelenjen meg a kommunikációban, hiszen ha a környező térséggel 

kapcsolatban is állnak, a desztináció szempontjából a húzó erő a kommunikációban maga a 

megnevezett település és annak megítélése lesz.  

A további három kategória szinte azonos arányban jelenik meg a névválasztás 

során. A szervezetek 18,5%-a használta a megnevezésében a központi település és 

térsége/környéke/vidéke/régió kifejezést, például Gárdony és térsége, Kaposvár és Zselic 

vidéke, Szekszárd és térsége, Tata és környéke. Jól látszik a 25. ábrán, hogy ezek már 

területileg kiterjedtebb desztinációk, noha itt pont az ellenkezője is megfigyelhető az 

előbbi névválasztásnak, hiszen találunk olyan szervezeteket, akik nevükben például 

nagyobb területegységet adtak meg és lehet, hogy tevékenységük is túlmutat pusztán egy-

egy településen, a működési területük azonban, hivatalosan egy településből áll (pl. Sopron 

régió, Visegrád és környéke).  

A földrajz és talán a márkaépítés szempontjából is különösen érdekesek azok a 

desztinációk, amelyek valamilyen tájegységet adtak meg nevükben. Erre a vizsgált TDM 

szervezetek 17,2%-ában találunk példát. Esetükben valamely néprajzi táj (pl. Matyóföld), 

földrajzi tájegység (pl. Mecsek-hegyhát, Tokaj-hegyalja, Vasi-hegyhát, Ság-hegy térsége, 

Nagyatád-Rinyamente, Szigetköz, Gyöngyös-Mátra) vagy mesterséges tájegység (pl. Móri-

borvidék) jelentette a névadás alapját. Úgy gondolom, ez a márkázás szempontjából 

jelenthet előnyt, hiszen a tájak jellegzetességei hangsúlyosan megjeleníthetők a 

marketingkommunikációban, például az arculati elemekben, illetve nyugat-európai minták 

alapján erősebb elköteleződés és kötődés alakítható ki az egyes desztinációk iránt. A 

névválasztás oka az lehet, hogy ezek olyan desztinációk, amelyek komplex, összetett 

turisztikai termékkínálattal rendelkeznek, akár mozaikos attrakcióbázissal, és noha van is 

olyan központi termék, település, ami jól jellemzi ezeket, fontos lesz maga a terület és a 

földrajzi fekvés jelentette potenciál is a turizmusukban.  

A TDM szervezetek 16%-a fiktív (pl. Hét vezér, Gyógyvizek-völgye) vagy egyedi 

sajátosságra alapozott nevet adott meg a névválasztása során (pl. Savaria, Badacsonyi 

Céh). Ez a fajta kettősség érdekes, hiszen ez önmagában játékosságra utal, ám csak abban 

az esetben lehet szerencsés ez a névválasztás, hogy ha a választott név már egyfajta 
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hagyománnyal rendelkezik a turisztikai piacon, vagy egyértelműen azonosítja a 

desztinációt úgy, hogy így a potenciális turista számára is konkrét lesz az, hogy mely 

területet és/vagy termékeket fedi le a desztináció (pl. Badacsonyi céh – ami utal a területre 

és a borászatra, mint mesterségre). A fiktív nevek esetében ez egyfajta megerősítést is 

jelent a turisztikai termék központi eleme iránt (Szigetvári Zrínyi „1566”, Savaria). 

Ugyanakkor jelenthet ez valamilyen egyéb jellemző mentén kiválasztott nevet, amely utal 

a turisztikai termék és a desztináció jellegzetességére (pl. Gyógyvizek völgye, Pápai 

Barokk, Tihanyi Legenda) vagy akár annak fekvéséből eredő sajátosságára (pl. Balaton 

Keleti Kapuja, Balaton Riviéra), amelyeket a TDM szervezetek egyfajta versenyelőnyként 

kívánnak pozícionálni. Ugyanakkor fontos ezek következetes bevezetése és alkalmazása a 

kommunikációban, hiszen egy rosszul megválasztott név könnyen tévútra viheti a 

desztináció kommunikációját. Ezekben az esetekben általában van egy központi 

„motívum”, amellyel jól leírható, jellemezhető a desztináció vagy, ami alapján a turisztikai 

piacon az elhelyezhető. Fontos, hogy ezeket a választott neveket általában a 

megkülönböztetés és a beazonosíthatóság mellett jellemzi egyfajta játékosság is, amelynek 

köszönhetően nemcsak jól pozícionálhatóvá teszik az adott desztinációt, de a keresleti 

oldal fantáziáját is jobban megmozgatják, miközben természetesen a kínálat oldal 

identitása és elköteleződése a desztináció iránt is erősíthető általuk. Éppen ezért nem árt a 

névválasztás előtt felmérni a piac ezirányú, desztinációra vonatkozó ismereteit.  

Ide soroltam az Irány Pécs! nevű pécsi TDM szervezet elnevezését is, amely noha 

egyértelműen beazonosítja a célterületet, mégis véleményem szerint a fiktív nevek egy 

speciális csoportját képezi. Ez a megnevezés egy konkrét felhívást, utazásra való 

felszólítást tartalmaz (irány!), noha az talán nem a várt jellemzőket (pl. kulturális turizmus) 

jeleníti meg a desztináció nevében és így nem is pozícionálja a versenytársakhoz képest. 

Ez azonban úgy gondolom semmilyen plusz tartalommal nem különbözeti meg a hasonló 

megnevezést használó desztinációkat versenytársaiktól, nem motivál jobban utazásra és 

nem is teszi egyértelművé a desztináció/termék jellegzetességét.  
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25. ábra: A névválasztás jellegzetességei a vizsgált TDM szervezettel rendelkező 
desztinációkban 

 

A TDM regisztrációs lista alapján szerkesztette Pálfi A. – Józsa E. (2017) 

 

7.1.4. TDM szervezetek működésében érintettek 

 

A TDM szervezeti működés érintettjei az ún. stakeholderek. Ide tartoznak az 

önkormányzatok, valamint egy-egy turisztikai célterület attrakcióinak üzemeltetői, 

szolgáltatói, szálláshelyei, vendéglátói, valamint minden egyéb turizmusban érintett és 

érdekelt szereplő (Pechlaner, H. 2003, Bieger, T. 2005, Pechlaner, H. – Fischer, E. 2007, 

Lengyel M. 2008). A turizmus kínálata igen sokszínű, minden egyes tag más-más módon 

érintett a turizmusban és így a TDM működés során is, éppen ezért más-más elvárásokat 

támaszt a TDM szervezet operatív egysége iránt. Ma már nemcsak a konkrét turisztikai 

szolgáltatók lehetnek tagjai a szervezeteknek, hanem egyéb szolgáltatást nyújtók, például 

infokommunikációs cégek is, amelyek profiljukban részben vagy egészben a turizmusra 

specializálódtak és tevékenységükkel akár közvetlenül is támogathatják a TDM 

szervezeteket. Az alábbiakban ezekre tér ki a dolgozat.  
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a. Önkormányzatok 
 

A korábbiakban láthattuk, hogy a helyi TDM szervezetek működési területe állhat egy 

önkormányzati tagból, illetve több önkormányzat összefogásával is létrejöhet helyi 

szervezet. Így lehet az, hogy a 25 települést számláló Tokaj éppen úgy helyi szervezet, 

mint az egy települést magába foglaló Veszprém vagy Hajdúszoboszló.  

A TDM szervezetek 42,6%-a a kérdőívek alapján úgy gondolja, hogy további 

önkormányzatok csatlakozása nem indokolt a működés szempontjából. A nemmel 

válaszolók 73,9%-a (17 szervezet) egyértelműen elzárkózik újabb települések TDM 

szervezethez történő integrálásától. A többi csatlakozástól elzárkózó TDM szervezet a 

lehetséges konfliktusokkal, valamint a csatlakozás keresleti és kínálati oldal felőli 

megalapozatlanságával indokolta válaszát. Amennyiben működött térségi TDM szervezet a 

közelben, arra hívták fel a figyelmet, hogy a térségben és így a több településben való 

gondolkodás inkább ennek a szintnek a feladata. Az igennel válaszolók 74,1%-a (23 

szervezet) az erősebb térségi együttműködés miatt indokoltnak érezné további települések 

bevonását a TDM munkába. Emellett a kereslet szempontjából 19,3%-ban, a kínálat 

szempontjából 22,5%-ban, míg a kereslet és a kínálat szempontjából egyaránt 35,4%-ban 

tartják megalapozottnak a TDM szervezetek további települések csatlakozását a TDM 

szervezeti együttműködésbe.  

Az önkormányzatok és a működő TDM szervezetek között a kiépített kapcsolatot a 

kitöltők 38,8%-a zökkenőmentesnek ítélte meg. A válaszolók 40,7%-a szerint a TDM 

tevékenység során szükséges volt a kompromisszumos megoldások keresése, de eddig 

mindig sikerült megoldást találni a felmerülő problémákra TDM és önkormányzati szinten 

egyaránt. A TDM szervezetek 14,8%-a nyilatkozott túlzott, a mindennapi munkát 

megnehezítő önkormányzati befolyásról, míg 5,5%-ban egyéb kapcsolatot jelöltek meg. 

Például, hogy a jövőben erősíteni kell az önkormányzati taggal, tagokkal az 

együttműködést, mert eddig jobbára önállóan, függetlenül folytatta tevékenységét a TDM 

szervezet. Mind a túlzott önkormányzati befolyás, mind pedig az alacsony önkormányzati 

érdekeltség negatívan hathat a TDM szervezeti működésre. Hosszú távon mindkettő 

párhuzamos fejlesztésekhez és a tagok aktivitásának csökkenéséhez vezethet, arról nem is 

szólva, hogy a túlzott önkormányzati befolyás a rendszer alapelveivel ellentétes.   
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b. Egyéb érintettek a TDM szervezeti működés során – attrakciók, szolgáltatók, 
vállalkozók, helyi szereplők 

 

A TDM szervezeti tevékenység legnagyobb bázisa a tagság, akikkel együtt tulajdonképpen 

a mindennapi munkát közvetve, vagy közvetlenül végzik. Minden olyan szereplő, aki a 

desztináció turizmusa szempontjából fontos.  

A TDM szervezetek átlagosan 81,25 taggal dolgoztak 2016-ban, amely bizonyítja, 

hogy a működés során milyen sok érintett érdekeit kell képviselniük, akik között a profit és 

a nonprofit szféra szereplői egyaránt képviseltetik magukat. A legkisebb a tagság száma az 

egyesületként működő Mecsek-Hegyhát desztinációban (28), valamint a nonprofit kft.-ként 

működő Veszprémben (4). Legnagyobb Siófok desztinációban (250). Ugyanez az érték a 

2014-es felmérésben magasabb volt, akkor a kapott válaszok alapján 133,7 volt az átlagos 

tagszám. Amellett, hogy ez a nagyfokú csökkenés a TDM szervezeti működés megítélése 

szempontjából aggodalomra adhat okot, hiszen bizonyítja, hogy a rendszerhez 

csatlakozottak bizalma megingott ennek hátterében az is állhat, hogy a 2014-es kérdőívet 

nagy arányban töltötték ki Balaton parti települések, ahol különösen magas a tagság száma, 

míg 2016-ban több nonprofit kft. töltötte ki a kérdőívet, ahol átlagosan alacsonyabb a 

tagság száma.   

A legtöbb taggal a fürdővárosok és Balaton parti települések dolgoznak, Siófokon 

250 taggal, Balatonfüreden 190 taggal, míg Badacsonyban 180 taggal dolgozik a TDM 

szervezet. Ez a magas tagság magyarázható azzal, hogy e szervezetekben magasan 

reprezentáltak a szálláshely szolgáltatók, nem ritkán a magánszálláshelyek, illetve a 

turizmusban érintettek szolgáltatási struktúrája is összetett. 100 feletti tagsággal dolgoznak 

a Szigetköz, a Körös-mente és Gárdony desztinációjának TDM szervezetei. Itt a magas 

tagság szám magyarázható a szervezetek működési területének kiterjedtségével.  

Alacsonyabb a tagság száma a nonprofit kft-ként működő szervezetekben (pl. 

Veszprém, Sopron, Sárvár), ahol a működési forma rejti magában a szervezetek tagjait 

valamilyen más módon, például egyesületbe vagy egyéb kft-kbe tömörülve.  

A tagság alakulásáról elmondható, hogy a legtöbb TDM szervezet pozitívan 

nyilatkozott annak alakulásáról. A legtöbb szervezetben a tagság száma intenzíven 

növekvő volt, hiszen a megalakulása óta több mint öt új taggal bővült. Biztató, hogy a 

szervezetek 22,2%-ban is, noha csak lassan, de növekvő a tagság száma, ami azt jelenti, 

hogy a megalakulás óta kevesebb, mint öt új tag lépett be a szervezet működési körébe. 
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9,3%-ában a szervezeteknek azonban csökkent a tagság száma a megalakulás óta (26. 

ábra).  

 

26. ábra: Tagság alakulásának intenzitása a TDM szervezetekben (%) 

Forrás: saját felmérés 

 

A 27. ábrán jól látszik, hogy a legtöbb szervezetben a legnagyobb arányban a szállásadók 

vannak jelen. A szervezetek 31,6%-ában 31-40% közötti, míg 16,7%-ban 41-49% körüli az 

arányuk. Az önkormányzatok tagsága kötelező a TDM szervezeti rendszerben, a legtöbb 

esetben (68,5%) arányuk 1-10% között alakul. Az attrakciók a szervezetek többségében 

(77,7%) 1-20% között képviseltetik magukat a tagság sorában. Noha fontos szereplői a 

turizmusnak az utazási irodák, a szervezetek mindössze 32%-ában vannak tagként jelen, 

ott is csekély, többségében mindössze 1-10%-os arányban. A helyi civil szervezetek a 

szervezetek 64,8%-ában 1-10% között képviselik magukat (27. ábra). Mind a vendéglátók, 

mind a civil szervezetek, mind a magánszemélyek arányának növelése érdekében javasolt 

lenne az intenzívebb lobbi tevékenység és a belső hálózati koordinákció erősítése. Fontos 

lenne hangsúlyozni a kölcsönös együttműködések hatékonyságát, amelyeket 

kampányokkal, tematikus programokkal lehetne ösztönözni. Jó példákat láthatunk erre a 

gasztronómia területén. A civil szervezetek és a magánszemélyek szerepe azért is 

erősítendő, mert előbbi főként a programok szervezése miatt lehet hasznos, míg utóbbi a 

vendégszeretet kialakítása során elengedhetetlen. Ezeket rendszeres programokkal és a 

tevékenységet bemutató rendezvényekkel lehet erősíteni véleményem szerint.  
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27. ábra: A vizsgált magyarországi TDM szervezetek tagjainak aránya (%) 

Forrás: saját felmérés 

 

Ezt az arányt erősíti az is, hogy arra a kérdésre, amelyben a szervezeteknek a három 

legfőbb partnerüket kellett megnevezni a tevékenység során, 87%-ban az 

önkormányzatokat, 83,3%-ban a szállásadókat és 70,4%-ban az attrakciók üzemeltetőit 

jelölték meg a szervezetek képviselői, mint legfőbb partner. A partnerség szempontjából a 

vendéglátók, civil szervezetek és magánszemélyek jelentőségét 30% alatt jelölték meg, ez 

utal az együttműködések hiányosságára.  

 

c. A TDM szervezetek külső kapcsolatai 
 

A kutatás során arra is kíváncsi voltam, hogy a szervezetek milyen külső kapcsolatokkal 

rendelkeznek, vagy rendelkeznek-e egyáltalán velük? A kutatás alapján kiderült, hogy a 

legerősebb a kapcsolat a MTDMSz-el, mint érdekképviseleti szervvel alakult ki. Ezt 

követően leginkább a MT Zrt.-t, ma MTÜ-t, jelölték meg, mint országos szervezetet, 

amellyel tényleges kapcsolatban állnak a szervezetek. Nagy arányban van még tényleges 

kapcsolat az egyéb szakmai szervezetek és civil szervezetek között, valamint a TDM 

szervezetek és a felsőoktatási intézmények között. A szervezetek a Minisztériummal 

tartják legkevésbé a kapcsolatot, noha a TDM regisztráció miatt ez az első hivatalos 

szervezet, amellyel kapcsolatba kellett kerülni a munkájuk során. Ez esetben inkább csak 

formálisnak érzik az együttműködést. Emellett az országos szervezetekkel és a kamarákkal 
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sem sikerült kapcsolatot kialakítani a működés során. Formális és informális kapcsolattal 

kisebb arányban ugyan, de valamennyi felsorolt szervezettel, képviselettel rendelkeznek. A 

nemzeti parkokkal szorosabb kapcsolatban állnak, mint a turisztikai klaszterekkel, míg a 

megyei önkormányzatokkal inkább nincs kapcsolata a TDM szervezeteknek, vagy az csak 

formális jellegű. Utóbbi a megyei, térségi TDM szerveződés, mint lehetséges új irányvonal 

szempontjából lehet elgondolkodtató, hiszen a jelen helyzet azt mutatja, hogy a megyei 

önkormányzatok és a TDM szervezetek közötti kapcsolat igen alacsony szintű, ennek 

ellenére az új irányvonalak a rendszerben e felé terelnék a szervezeti fejlődést. A kérdőív 

tapasztalatai alapján azonben nincsenek, vagy csak nagyon alacsony arányban vannak meg 

ennek a tényleges alapjai (28. ábra). 

 

28. ábra: A vizsgált TDM szervezetek külső partnerei (%) 

 

Forrás: saját felmérés 

 

d. TDM szervezetek külső és belső kapcsolatai 
 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a TDM szervezetek átfogó kapcsolati hálóval 

rendelkeznek, ez a kapcsolat túlmutat a desztináció turisztikai szolgáltatóin, attrakcióin, és 

így fizikai határain is, de természetesen ez képezi az alapját (29. ábra). Magába foglalja a 

desztinációban a turizmusban közvetve vagy közvetlenül érintettek körét, illetve a külső 

kapcsolatok révén más, a turizmusban érintetteket, illetve országos szervezeteket is. E 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

n
em

ze
ti

 p
ar

ko
k

tu
ri

sz
ti

ka
i k

la
sz

te
re

k

m
eg

ye
i 

ö
n

ko
rm

án
yz

at

M
TD

M
Sz

M
in

is
zt

ér
iu

m

M
TÜ

o
rs

zá
g

o
s 

sz
ak

m
ai

 
sz

er
ve

ze
te

k

eg
yé

b
 s

za
km

ai
 

sz
er

ve
ze

te
k

ci
vi

l s
ze

rv
ez

et
ek

ka
m

ar
a

fe
ls

ő
o

kt
at

ás
i 

in
té

zm
én

y

nincs kapcsolat tényleges formális informális 



109 

 

kapcsolatok minősége természetesen eltérő, de mint TDM szervezeti rendszer 

szempontjából mindképpen fontos azt látni, hogy ezek nélkül a kapcsolatok nélkül és a 

kapcsolatok sokfélesége nélkül az egyes TDM szervezetek lokálisan életképtelenné 

válhatnak. A kapcsolatok hatására a szervezetek egymást erősítve és akár kiegészítve 

tudnak piacra lépni, minél több célcsoportot elérve ezáltal, valamint a tudástranszfer és a 

tapasztalatcsere is optimális és széles keretek között működtethető. Mindez persze csak 

akkor lehetséges, ha a TDM szervezeti működés során érintett szervezetek egymást 

erősítik, egymásra nem konkurenciaként, nem versenytársként tekintenek, hanem a közös 

célokat szem előtt tartva – azaz az ország és az egyes desztinációk turizmusának fejlesztése 

érdekében – képesek és hajlandóak összefogni.  

Természetesen – más rendszerekhez hasonlóan ez is – csak a környezettel együtt 

értelmezhető, hiszen a társadalmi, természeti, gazdasági, technológiai, politikai és 

kulturális környezet egyaránt meghatározza az egyes szereplők tevékenységét, az 

összefogások jellegét és minőségét. Ebben a környezetben kell valamennyi szervezetnek 

önállóan és a tagokkal egységben is tevékenykedni. Ez a környezet lesz az, amely 

alapjaiban meghatározza a rendszerek külső és belső működését. 

A 29. ábrán jól látszik, hogy a TDM szervezetek a külső és belső partnerek között 

végzik tevékenységüket, mindkét irányban fontos a megfelelő tudástranszfer, információ 

és tapasztalatcsere. A TDM szervezetek belső partnerei igen sokfélék, akik mint láthattuk 

eltérő mértékben érintettek a működés során. Ugyanakkor fontos azt látni, hogy e „körben” 

valamennyien helyi szereplők, így érdekeik szem előtt tartása hosszú távon a desztináció 

jövője szempontjából fontos.  

Természetesen ezek a belső szereplők külön-külön is tarthatnak fent kapcsolatot a 

külső partnerekkel, önállóan is részesei lehetnek országos szakmai és civil szervezeteknek, 

kezdeményezéseknek, például Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, Falusi és 

Agroturizmus Országos Szövetsége. Ezáltal még diverzebbé válik a stakeholderek közötti 

struktúra, valamint közvetett és közvetlen kapcsolatok hálózata.  
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29. ábra: A vizsgált TDM szervezetek külső és belső partnerei a működés során 

 

Forrás: saját felmérés 

 

7.1.5. TDM szervezetek és a helyi lakosság kapcsolata 

 

A stakeholdereket tárgyaló részben már érintettem, hogy a helyi közösségeknek és a helyi 

lakosoknak is fontos szerepe lehet a TDM szervezeti működés során. Nem szabad 

megfeledkezni a helyi lakosságról sem, hiszen az ő hozzáállásuk a turizmushoz, a 

turisztikai fejlesztésekhez és a desztinációba érkező turistákhoz fontos és érzékeny tényező 

a menedzsment során, mivel a legtöbb esetben a helyi lakosok egyáltalán nem érintettek 

közvetlenül a TDM szervezeti működésben. Így e fejezetben a helyi lakossággal való 

kapcsolat fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. A helyi lakosok számára a 

desztináció mindennapi életterüket jelenti, a turistákkal ellentétben ők nem hosszabb-

rövidebb időt töltenek el a desztinációban, hanem életvitelszerűen élnek ott, dolgoznak, 

iskolába járnak és végzik mindennapi tevékenységüket. Ezek korcsoportoknak 

megfelelően a társadalmi alapfunkciók mentén jól meghatározhatók, korcsoportonként és 
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egyénenként eltérő mintázatú teret jelöl ki mozgásuk ugyanabban a földrajzi térben 

(Partzsch D. 1970, Maier J. et al. 1977). Számukra a desztináció látnivalói a mindennapi 

élet részét képezik, ezért fontos erősíteni bennük az identitástudatot, valamint a 

turizmushoz, turistákhoz való pozitív hozzáállást. A turisták sok esetben zavaró 

tényezőként jelenhetnek meg az ő szemükben, hiszen eltérő időbeosztásban és eltérő 

hozzáállással vannak jelen a desztinációban, sokszor akár nem tisztelve a helyiek értékeit 

és életvitelét, mivel az ideiglenes tartózkodás alatt hajlamosak úgy viselkedni, ahogy azt 

saját lakókörnyezetükben nem tennék. A turizmus működéséhez azonban elengedhetetlen 

helyi lakosság és a turista közötti jó, vagy semleges kapcsolat, a turisták nevelése, 

szabályozása nem – már csak a tartózkodás ideiglenessége miatt sem – megoldható. Noha 

persze a turisták számára is fontos, hogy érzékeljék határaikat és tiszteljék az őket fogadó 

környezetet és fogadó személyeket egyaránt.  

 Pozitív, hogy a kérdőívet kitöltő szervezetek közül senki nem ítélte úgy, hogy a 

turisták jelenléte zavarná a helyi lakosokat, vagy ez konfliktusokat generálna a településen. 

Így megállapítható, hogy a hazai TDM szervezetekkel rendelkező településeken a helyi 

lakosság alapjában véve pozitívan áll a turizmushoz. Annál is inkább, mert a válaszolók 

57%-a szerint a helyi lakosok a turistákhoz és a turisztikai fejlesztésekhez is egyaránt 

pozitívan viszonyulnak, hiszen ebben látják a térség, a desztináció jövőjét, míg 26%-ban 

örülnek a turisták jelenlétének (egyéb okokból). A kitöltő szervezetek 17%-a szerint 

semlegesen érinti a helyi lakosokat a turisták jelenléte, ugyanakkor azt elismerik, hogy 

még több turista megjelenése a településen már valószínűleg konfliktushoz vezetne.  

 A kérdőívet kitöltők 7%-a szerint a helyi lakosok egyáltalán nem ismerik a TDM 

tevékenységet. 26%-a a válaszolóknak úgy nyilatkozott, hogy a helyiek ismerik is, meg 

nem is a TDM tevékenységet, de nem foglalkoznak azzal. A válaszolók 37%-a szerint 

kevéssé ismerik a tevékenységüket, csak annyira, amennyire az a helyi médiákban – szinte 

kötelező propaganda jelleggel – az megjelenik. A TDM szervezetek 17%-a szerint ismerik 

és érdekli is a helyi lakosokat a TDM tevékenység. Elenyésző arányban, mindössze a 

szervezetek 13%-ában fordult elő, hogy nemcsak, hogy ismerték a tevékenységet, hanem 

aktívan részt is vettek a programokon, esetleg annak szervezésében.  

 Éppen ezért kíváncsi voltam arra is, hogy a szervezetek mennyire tesznek azért, 

hogy tevékenységüket megismertessék a helyiekkel, illetve adott esetben az aktív 

lakosságot beintegrálják a tevékenységükbe. Csupán 13%-ban nyilatkoztak úgy a 

szervezetek, hogy nem tesznek lépéseket a lakosság felé, vagy mert erre nincs kapacitásuk 
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a tevékenység során, vagy mert úgy ítélik meg, hogy a helyi lakosokat nem lehet 

aktivizálni egy turista fókuszú szervezettel.  

 

A témában pozitívan nyilatkozó TDM szervezetek:  

o 70%-a szerint fontos, hogy a helyi lakosság ismerje a szervezetek 

tevékenységét, ezért rendszeresen tájékoztatják a lakosokat a 

tevékenységről, például helyi újságban való beszámolók közzétételével; 

o 57%-ban a helyi lakosok körében is hirdetik programjaikat és várják őket 

azokon; 

o 43%-uk szorosan együttműködik a helyi (nem turisztikai profilú) civil 

szervezetekkel és közösségekkel; 

o 28%-ban egyéb programokat (kézműves programok, sport programok, 

tematikus hetek: pl. nők hete) szerveznek a helyi lakosoknak, hogy ők is 

magukénak érezzék a szervezetet és annak tevékenységét;  

o 22%-a infrastruktúrát vagy technikai feltételeket biztosít a 

rendezvényeknek;  

o 18%-uk olyan rendezvényeket szervez, ahol a TDM tevékenység kiemelt 

figyelmet kap; 

o míg 11%-ban fórumokat és workshopokat is tartanak, amelyre a helyi 

lakosokat is várják.  

 

7.1.6. A TDM szervezetek működésének finanszírozása 

 

A TDM szervezetek feladatköre igen összetett, de nemcsak az operatív tevékenységet és 

annak munkabérét, hanem a működéshez szükséges környezetet, technikai feltéteket, 

valamint egyéb költségeket, például a közművek díjait is finanszírozni kell a 

szervezeteknek (Bieger, T. 2005, Lengyel M. 2008). Ennek szinte szervezetenként megvan 

a speciális konstrukciója. Annyi azonban általánosságban elmondható, hogy a 

szervezeteket fenntartási szempontból (is) több lábon állás jellemzi. Lőrincz K. et al. 

(2014a, 2014b) több kutatásában rávilágít arra, hogy a TDM szervezeteket a mindennapi 

munka során ez a kérdéskör állítja a legnagyobb kihívás elé, és ez jelenti a legnagyobb 

bizonytalansági faktort a rendszerben.  

Saját kutatásom alapján a legjelentősebb arányban az IFA bevételek %-os juttatása 

került megnevezésre, mint finanszírozási forrás (30. ábra). Ennek mértékét általában az 
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önkormányzatok előre, szerződésben rögzítik a TDM szervezetekkel, amelyben vagy a 

beszedett összeg arányának átutalását, vagy a konkrét összeget (korábbi évek tapasztalatai 

alapján) rögzítenek. Ez a szervezetek 42%-ánál 30% feletti arányban jelenik meg a 

költségvetésben. A szervezetek nagy részében komoly szerepet játszik az egyéb 

önkormányzati hozzájárulás, azaz az idegenforgalomból származó bevételek melletti 

önkormányzati juttatás. A tagdíjak természetesen a kitöltők nagy százalékánál fontos 

szerepet kapnak, de leginkább elenyésző arányban jelennek csak meg a költségvetésben. 

Ugyanez mondható el az önálló tevékenységből származó bevételekről és az egyéb, 

például szponzori hozzájárulásokról. Ezek szintén több TDM szervezetnél szerepet kapnak 

a költségvetésben, de csupán elenyésző arányban. Legtöbbet vitatott forrása a 

szervezeteknek a pályázati forrás, amely nélkül sokan úgy gondolják a szervezetek 

életképtelenek. A 2016-os pályázati források visszahívása hidegzuhanyként érte a 

szervezeteket, sok TDM szervezet reménytelennek látja a további működést, hiszen az 

önkormányzati támogatás és a tagdíjak mellett ezen források mindenképpen kiinduló 

alapot jelentettek a tevékenység során. Sok esetben kell számolni azzal a veszéllyel, hogy 

pályázati források híján az önkormányzatok is visszalépnek a TDM elkötekeződéstől, a 

tagdíjak és az egyéb bevételi források pedig önmagukban nem elegendőek sajnos a 

fenntartáshoz. Szomorú, hogy a rendszer kiépítésének kezdete óta nem került sor egy 

biztos lábakon álló, szabályozott finanszírozási rendszer kidolgozására, amelynek hiánya 

miatt számolni kell a TDM rendszer bukásával is.  

 

30. ábra: A vizsgált TDM szervezetek bevételi forrásai (%) 

 

Forrás: saját felmérés 
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A megkérdezett TDM szervezetekről elmondható, hogy legalább egy pályázaton indultak 

az elmúlt években. A megkérdezettek közül legnagyobb arányban a 2016-os pályázaton 

vettek részt, ez azonban 2016 decemberében visszavonásra került. A 2009-es és 2012-es 

pályázaton egyaránt a szervezetek 48,1-48,1%-a pályázott. Nyertes lett a 2009-es 

pályázatok 46,1%-a a megkérdezett szervezetek esetében, míg 2012-ben pedig 44,2%-uk 

esetében (31. ábra). A szervezetek átlagosan két pályázaton indultak. A nyertes pályázatok 

átlaga egy volt a megkérdezettek válaszai alapján.  

 

31. ábra: Pályázaton indult és nyertes TDM szervezetek aránya (%) a vizsgált TDM 
szervezetek esetében 

 

Forrás: saját felmérés 

 

Érdekes, hogy a szervezetek többsége 20 millió forint alatti összegből gazdálkodik 

tevékenysége során, miközben a szervezetek csaknem 20%-ának 50 millió forint feletti 

büdzsé áll rendelkezésére (32. ábra). Ekkora összeggel általában a nagyobb fürdővárosok 

rendelkeznek.  
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32. ábra: A vizsgált TDM szervezetek működési költsége (millió forint) (%) 

 

Forrás: saját felmérés 

 

A finanszírozási nehézségek kezelésére véleményem szerint egyértelmű megoldás lehet a 

finanszírozási források újragondolása és a finanszírozási háttér szabályozása, akár törvényi 

keretek között. Ezek a lépesek ugyanis csökkentik a finanszírozási bizonytalanságot, 

segítik a tervezhetőséget. A tagdíjakból befolyt jövedelem nem elegendő, a szálláshelyek 

adóztatatása pedig egyoldalú. A turisztikai attrakciók és egyéb turisztikai szereplők 

(tagdíjon kívül) nem vállalnak közvetlen szerepet az egyes térségek turizmusának 

fejlesztésében, noha a TDM tevékenység haszonélvezői. Természetesen nem kell és nem is 

lehet minden helyi szereplőt közvetett, vagy közvetlen módon a turizmus támogatására 

ösztönözni, ugyanakkor az a település, amely hosszú távon a turizmusban képzeli el a 

jövőjét, nem mehet el a turistafogadás feltételeinek biztosítását célzó TDM tevékenység 

(anyagi) támogatása mellett. Éppen ezért minél több érintett és érdekelt szereplőnek ki kell 

vennie a részét, nemcsak a tevékenység eredményeiből, hanem a tevékenység 

finanszírozásából is. Egy biztos anyagi lábakon álló szervezet így már tud hosszú távon 

gondolkodni, stratégiai célokat és mérföldköveket meghatározni, ennek megfelelően 

projekteket és kampányokat folytatni. Ezáltal várható, hogy fajlagosan több energia és 

anyagi forrás jut egy-egy fejlesztésre, csökken a párhuzamos, rövid távú fejlesztések 

száma, amelyek inkább csak zavart szültek a rendszerben. 
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7.2. A TDM szervezetek humánerőforrásának jellemzői 
 

7.2.1. A TDM szervezetek foglalkoztatásának általános jellemzői 

 

A turizmus, noha számos területén megjelenik a modernizáció és a modern technika, amely 

kiváltja akár az emberi tényezőt is, mégis humánerőforrás igényes ágazat, hiszen a 

vendégek igénylik a személyes kontaktust, legyen szó akár egy szálloda portásáról, vagy 

egy desztináció információt adó személyzetéről. Emellett nem szabad megfeledkeznünk a 

TDM szervezeti működésben érintettekről sem, akikről és akikért tulajdonképpen az 

operatív tevékenység szól, ami elengedhetetlenül élő munkaerő igényes a 

stratégiaalkotástól a megvalósításon át a monitoringig.  

A TDM szervezetek tevékenységét tulajdonképpen a tevékenység fókusza alapján 

két jól elkülöníthető egységre oszthatjuk, noha ez a két terület fizikailag nem is minden 

esetben különül el élesen egymástól. Így van a szervezetek operatív egysége, az ún. back 

office egység, ahol tulajdonképpen a desztináció életét meghatározó operatív tevékenység 

folyik. Itt természetesen működési formát tekintve az egyesülettel vagy a nonprofit kft. 

tulajdonosi körével egyeztetve végzik a tevékenységüket a TDM szervezetek munkatársai. 

Ez az egység felel a szervezet hosszú távú termékfejlesztési-, marketing- és egyéb 

stratégiáinak kidolgozásáért, valamint a stratégiákban kitűzött célok megvalósításáért, a 

megvalósításhoz szükséges optimális eszközök kiválasztásáért, ütemezéséért, valamint a 

megvalósítás sikerességéért és annak ellenőrzéséért is.  

 

Back office egység feladatai: 

• a desztináció rövid- és hosszú távú, stratégiai céljainak meghatározása, 

• a célok eléréséhez szükséges eszközök kiválasztása és mérföldkövek kitűzése,  

• a tevékenység hatékonyságának ellenőrzése, 

• a kitűzött célokban partner szolgáltatók, attrakciók, turizmusban érintett szereplők 

integrálása és aktiválása, 

•  a partnerség fenntartása, 

• kapcsolattartás a turisztikai szervezetekkel (külső és belső), 

• mindennapi operatív tevékenység, 

• a desztináció imázsának és arculatának alakítása, 

• trendek figyelése és desztinációs szintű alkalmazásának megalapozása, 
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A másik része a tevékenység alapú elkülönítésnek az ún. front office egység, amely 

tulajdonképpen az az egysége a rendszernek, ahol a turista találkozik látogatása során a 

szervezet munkatársával, voltaképpen az ún. turisztikai információs iroda. Persze a 0-24 

órás információ átadás biztosítása érdekében itt akár megjelenhet a technika is, például 

touch infó pontok, mobil applikációk, QR-kódos információ elérés lehetőségének 

biztosítása formájában.  

Ezt az egységet hazánkban leginkább a TOURINFORM irodák képviselik. A hazai 

rendszer érdekessége, hogy a megalakult TDM szervezetek vállalták a korábban 

TOURINFORM irodaként működő információs irodák működtetését, így némileg kettős és 

sokat vitatott helyzet alakult ki a rendszerben (Aubert A. et al. 2016). A klasszikus 

TOURINFORM irodai tevékenység ugyanis versenysemleges módon egy desztináció 

minden turisztikai szolgáltatóját képviselte, a TDM szervezetek esetében viszont jogosan 

merült fel az igény a tagok (tagdíjat fizető tagok) részéről, hogy az ő szolgáltatásuk 

kiemelten legyen kezelve. Ez némiképp „skizofrén” állapotot eredményezett a 

TOURINFORM iroda munkatársainak tevékenységében. Noha az ideális az lenne, ha 

minden szolgáltató, attrakció kivétel nélkül tagja lenne a TDM szervezetnek, így nem 

lenne kérdéses a versenysemlegesség problémaköre. Ugyanakkor a szervezeti rendszer 

kiépítésének elején, és talán még ma is, bizonytalanság övezte a szervezeteket, sokan nem 

ismerték fel a szervezetekhez való csatlakozásban rejlő lehetőségeket. A rendszer jelenlegi 

finanszírozási keretek között tagdíjak nélkül ma nem bírja el egy teljes desztináció minden 

szolgáltatójának képviseletét, valamint természetesen nem is lehet minden szolgáltatót 

csatlakozásra kényszeríteni, hiszen az a rendszer alapelveivel is ellentétes. A szervezetek 

egyik bevételi forrását a tagdíjak jelentik, mivel ennek megfizetése a tagok számára 

kötelező, a működés szempontjából létfontosságú, így minden szolgáltató csak önkéntesen 

lehet tag egy térségben, hiszen az egyes szolgáltatók nem kötelezhetők a tagdíj 

befizetésére, egyéb módon pedig nem (pl. turisztikai hozzájárulás kivetése a 

szálláshelyeken kívül más szolgáltatóknak) vagy szűkösen állnak rendelkezésre források. 

Így kimondva, kimondatlanul erre a kérdésre a mai napig nem született megoldás a 

rendszerben.  

Mindazonáltal az információs (front office) irodák tevékenysége a turisták 

széleskörű tájékoztatására fókuszál, illetve emellett egyéb, a TDM szervezet számára 

bevételt jelentő tevékenységek, programok és termékek értékesítésében nyilvánul meg. 

Természetesen itt azzal a kitétellel, hogy ezeket a tevékenységeket csak önmagukban, azaz 

nem csomagként értékesíthetik, hiszen utazási irodai jogkörrel nem rendelkeznek. Vannak 
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irodák – például Pécsen – ahol az új trendeknek megfelelően az irodák tevékenysége még 

tovább bővül, és a klasszikus információnyújtás, ajándéktárgy értékesítés mellett például 

kávéházi szolgáltatásokkal egészül ki. Ezzel egyfajta közösségi teret is jelentenek, 

nemcsak a városba érkező turistáknak, de a helyi lakosoknak, üzletembereknek is.  

 

Front office egység feladatai: 

• információnyújtás, 

• online és offline felületeken, 

• információk naprakész kezelése (pl. nyitva tartás), 

• online és offline egyaránt, 

• információk begyűjtése és a háttérirodának való eljuttatása (pl. kik jönnek, honnan 

jönnek, esetleg milyen gyakori elégedetlenségi problémák jelentkeznek a 

desztinációban), 

• szolgáltatások, programok, termékek értékesítése, 

• egyre nagyobb hangsúly helyeződik az ún. helyi termékekre, arculati 

termékekre, 

• csalódásmenedzsment, 

• idegenvezetés biztosítása, programok szervezése. 

 

A kérdőíves felmérés során kíváncsi voltam arra, hogy a hazai TDM szervezetek milyen 

humánerőforrás-jellemzőkkel működnek ma, hiszen ezen a tényezőn nagyon sok múlik, 

pontosan azért, mert a turizmus tagadhatatlanul jelentősen humánerőforrás igényes ágazat. 

A desztinációba érkező turisták nagy része megfordul legalább egyszer az információs 

irodában, ahol – vagy ma már az online felületeken – információt keres, kezébe veszi a 

desztináció kiadványait, vagyis benyomást szerez már az őt fogadó (virtuális vagy valós) 

környezet, és akár a számára információt közvetlenül nyújtó alkalmazottak alapján is a 

desztinációról. Ez a tényező lesz tulajdonképpen a szervezetek működése során az, amely a 

legkevésbé megfogható, hiszen nincs egységes recept arra, hogy milyen a jó menedzser és 

hány fő is szükséges tulajdonképpen egy szervezet működtetéséhez? Annyi azonban 

bizonyos, hogy sok múlik azon, hogy milyen a szervezetben dolgozók hozzáállása a 

turizmushoz, a vendéghez és a desztinációhoz, annak attrakcióihoz, szolgáltatóihoz 

egyaránt.  

 Általánosan elmondható, hogy a szervezetek – ausztriai, németországi társaikkal 

ellentétben – jóval kevesebb főt foglalkoztatnak, átlagosan 4,2 fő dolgozik – állandó 
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jelleggel – a szervezetekben (front office és back office vonalon együttesen). Meglepő 

azonban, hogy a kérdőívet kitöltő szervezetek többsége mindössze egy (30,2%) vagy kettő 

(35,8%) fővel végzi információs irodai tevékenységét. Átlagosan egyébként 2,2 fő 

dolgozik ebben az egységben. Három fővel a szervezetek 15,1%-a, négy vagy annál több 

fővel a szervezetek 18,9%-a dolgozik hazánkban. Jellemzően a nagyobb városok 

(Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Sopron, Gyula, Székesfehérvár) dolgoznak négy vagy annál 

több fővel ezen egységben, míg a fürdővárosokban általában két fő jelenti az információs 

team bázisát.  

 Az operatív irodákban, ha úgy tetszik tovább torzul a helyzet, a szervezetek 

többsége itt is egy (41,5%), illetve kettő (32,1%) állandó fővel látja el ez irányú 

tevékenységét. A szervezetek többségében kevés az operatív tevékenységben résztvevők 

száma, amely megnehezíti a munkát – hiszen ennek a kevés főnek kell a fent vázolt 

tevékenységeket ellátni.  

 Ugyanez a modell Ausztriában például tevékenységi körönként külön embert társít 

az egyes feladatkörökhöz (minimum egy főt) és a tevékenységi körök palettája is jóval 

színesebb. Ez azt jelenti, hogy például az ausztriai Bad Kleinkirchheim szervezetét 

vizsgálva, az irodavezetőn túl külön felelőse van az értékesítésnek, a minőségbiztosításnak, 

a marketingnek, az online marketingnek, a helyi turisztikai kártyának és a partnereknek, a 

rendezvényeknek, és a front office irodának (aki összefogja a front office iroda 

tevékenységét és feladatait a belső irodán). Mindemellett a front office irodában további 4 

alkalmazott nyújt információt és végez értékesítési tevékenységet, váltásban, délelőtti és 

délutáni műszakban, főszezonban hosszabbított nyitva tartással. Persze itt egy kb. egy 

millió fő vendégéjszakát realizáló desztinációról beszélünk, ahol a vendégéjszakák magas 

száma és az abból befolyó bevételek megkövetelik és biztosítják is ezt a fokú 

humánerőforrás igénybevételt.  

 Három fővel a válaszoló szervezetek 11,3%-a, míg négy vagy annál több fővel 

15,1%-a dolgozik. A back office irodák esetén szintén elmondható, hogy a nagyobb 

városok (Miskolc, Gyula) TDM szervezetei dolgoznak több fővel, illetve a kiterjedtebb 

desztinációk és a jelentősebb fürdővárosok erősebbek ezen a vonalon (Hajdúszoboszló, 

Mórahalom, Siófok).  

 A turizmusra jellemző – csakúgy mint például a mezőgazdaságra – hogy jellegéből 

adódóan nagy az idény jelleggel foglalkoztatottak száma. Hazánkban továbbra is a júliusi 

és az augusztusi hónapok jelentik a főszezont (Sulyok J. – Mester T. 2014, Sulyok J. – Kiss 

K. 2006). Noha például a hazánkban népszerű egészségturizmus kevésbé szezonális 



120 

 

jelenség (Jónás-Berki et al. 2015, Pálfi A. – Szabó K. 2015), hiszen az attrakciók, 

szolgáltatások széles köre egész évben elérhető, mégis a magyar lakosság utazási és 

szabadságolási szokásai, az iskolai szünetek ütemezésével szoros összefüggésben, illetve a 

Magyarországot jellemző turisztikai termékek igénybevehetőségének idejével (pl. vízparti 

turizmus) összhangban jellemző a szezonalitás. Ennek hatása nemcsak a szálláshely 

szolgáltatás és vendéglátás esetén figyelhető meg, hanem az információs irodákra is 

jellemző foglalkoztatási móddá teszi a szezonális foglalkoztatást, mivel a főszezonban 

gyakori, hogy egyrészt a nagyobb turista áradat miatt megváltozott nyitva tartással, vagy 

kihelyezett pontokon egyaránt nyújtanak információt a desztinációkba érkezőknek, illetve 

ún. animátorokat is foglalkoztatnak a turisták zökkenőmentes tájékoztatása, útbaigazítása 

vagy akár szórakoztatása érdekében. A szervezetek 25,9%-a egyáltalán nem, míg 27,8%-a 

egy, 20,4%-a kettő, valamint 25,9%-a három vagy annál több főt foglalkoztat ilyen módon 

az információs irodáikban. Ez leginkább a fürdővárosokra, nagyobb városokra, valamint a 

Balaton parti településekre jellemző foglalkoztatási forma, hiszen itt a főszezonban 

jelentősen megnövekedett igény mutatkozik a turisztikai termékek, szolgáltatások és 

attrakciók köre iránt, így annak koordinálása megköveteli a nagyobb foglalkoztatást.  

 Mivel az operatív tevékenység mélyebb és naprakész ismereteket igényel a 

desztinációra nézve, így nem meglepő, hogy ezen a téren annyira nem jellemző az 

idényjellegű foglalkoztatás. A szervezetek 81,5%-a egyáltalán nem foglalkoztat idény 

jelleggel back office irodán munkatársat. Ez magyarázható azzal, hogy az operatív iroda 

tevékenysége hosszú távú tevékenységet jelent, az egyes feladatok inkább hosszú távú, 

stabil humánerőforrást, mintsem idényjellegű alkalmazottakat igényelnek. A partnerség 

kiépítése során fontos a bizalom és a megbízhatóság, hiszen a partnerek jobban bíznak a 

már ismert munkatársakban, esetleg olyanokban, akikkel együtt alkották meg 

stratégiájukat. Ennek ellenére természetesen itt is adódhatnak olyan feladatok, amelyek 

akár igényelhetik is az idényjellegű foglalkoztatást (pl. monitoring).  

 A szervezetekben dolgozók átlag életkora többségében 31-40 év (68,5%), de 

viszonylag nagy arányban (20,4%) 20-30 év közöttiek is dolgoznak a szervezetekben. 41 

év felett csupán a válaszoló szervezetek 11,1%-a foglalkoztat alkalmazottakat. Itt felmerül 

a kérdés, hogy ez vajon a piac igénye-e, vagy pedig a szervezetekben dolgozók fejlődési és 

előrelépési lehetőségének viszonylag alacsony fokára hívja fel a figyelmet, amelynek 

köszönhetően bizonyos kor felett inkább elhagyják a pályát a szakemberek és máshol 

keresnek munkát, szakmai előremenetel és fejlődés reményében?  
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7.2.2. A TDM szervezetekben dolgozók végzettsége 

 

A TDM szervezetekben dolgozók végzettségét vizsgálva „legtisztább” képet a TDM 

menedzserek esetében kapjuk. Esetükben a kérdőívet kitöltő szervezetek 75%-ában 

egyetemi, főiskolai, szakirányú végzettséggel rendelkezik a menedzser. További 23%-ban 

egyetemi, főiskolai végzettsége van, de az nem szakirányú, míg egyéb szakirányú 

végzettséggel a TDM menedzserek 2%-a dolgozik. A TOURINFORM iroda vezetője a 

kitöltők 63%-ának esetében rendelkezik szakirányú, egyetemi vagy főiskolai 

végzettséggel, 19,6%-a egyetemi, főiskolai, nem szakirányú végzettségű. A 

TOURINFORM irodák a kitöltők körében 7,8%-ában csupán érettségivel rendelkező 

vezetővel dolgoznak, míg egyéb végzettséggel 12,2%-uk dolgozik. 

 A TDM szervezet egyéb munkatársai és a TOURINFORM iroda egyéb munkatársai 

vizsgálatának esetében ezzel szemben változatosabb és „felhígultabb” képet kapunk. 

Előbbi esetében a válaszolók 40,8%-a rendelkezik ugyan egyetemi/főiskola végzettséggel, 

de az nem szakirányú, míg 38,7%-a egyetemi/főiskolai szakirányú végzettségű. 

Érettségivel a válaszolók szervezeteinek 8,1%-a, míg egyéb végzettséggel a válaszolók 

szervezeteinek 12,2%-a dolgozik. A TOURINFORM iroda egyéb munkatársai esetében a 

megkérdezettek 26,5%-ánál egyetemi/főiskolai végzettségűek voltak nem szakiránnyal, 

míg szakiránnyal 34,7%-a dolgozik. Érettségivel ez esetben a megkérdezett szervezetek 

16,3%-ában dolgoznak, míg egyéb végzettséggel 22,44%-uk.  

 A nyelvi kompetenciákat vizsgálva elmondható, hogy legerősebb nyelvi 

kompetenciával a TDM menedzserek rendelkeznek, noha ez számukra mindenképpen 

előny, ugyanakkor fontos azt látni, hogy a turistákkal voltaképpen mégsem ők tartják a 

kapcsolatot sem személyesen, sem a különböző felületeken. A kitöltő szervezetek 96,1%-

ában rendelkezik nyelvvizsgával a TDM menedzser. A szervezetek 10,2%-ában a back 

office iroda egyéb munkatársai egyáltalán nem rendelkeznek nyelvismerettel, ugyanez az 

arány a TOURINFORM irodák estén 10%. Jó hír, hogy az információs irodák 90%-ában 

legalább egy nyelvvizsgával rendelkező alkalmazott dolgozik. Ugyanakkor a személyes 

tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a hazai helyzet korántsem ilyen rózsás, az aktív 

nyelvtudás ennél jóval alacsonyabb arányú a TDM szervezetekben dolgozók körében.  
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7.3. A TDM szervezetek tevékenysége 

 
A TDM szervezetek tevékenysége igen összetett, a desztinációk turizmusának 

„anyaszervezeteiként” tulajdonképpen szinte minden a desztináció turizmusa 

szempontjából fontos témában, tevékenységben jártasnak kell lenniük (Bieger, T. 2005, 

Lengyel M. 2008). Emellett a helyi turisztikai szereplőkkel aktív kapcsolatot kell tartaniuk, 

számukra és a turisták számára szolgáltatásokat kell nyújtaniuk. Ennek az összetett 

feladatkörnek az értelmezése természetesen desztinációnként és működési formánként 

eltérő. Nagy szerepet játszanak a helyi lakosok, valamint a helyi turisztikai érintettek és 

szereplők identitástudatának formálásában is, így fontos, hogy tevékenységüket ezen 

érintettekkel közösen végezzék és folyamatosan tájékoztassák is őket a fejlesztések és a 

TDM működés alakulásáról (Pechlaner, H. 2007). A kérdőívben az egyes tevékenységeket 

különböző tevékenységkörökbe csoportosítottam. Ezt a korábbi kérdőíves felmérésem, 

interjúim, illetve szakmai tapasztalataim alapján tettem meg. Az erre vonatkozó kérdést 

egytől ötig tartó skálán értékelhették a TDM szervezetek. Ez alapján elmondható, hogy a 

TDM szervezetek tevékenysége során leghangsúlyosabb a marketingkommunikáció (4,6 

pont), azon belül is az online marketing (4,6 pont). Az, hogy e tevékenységkör magas 

megítélése előny-e a szervezetek életében persze vitát válthat ki, hiszen olyan 

tevékenységeket szorít maga mögé, mint a monitoring, vagy a termékfejlesztés, amelyek 

tulajdonképpen a marketing tevékenység alapjai, ugyanakkor a jelenkori trendek 

egyértelműen ezen irányba viszik el a desztinációk szervezeteit. A marketing során ugyanis 

rövidtávon látványos sikerek érhetők el. Ezek megalapozottsága azonban, például 

termékfejlesztés és monitoring nélkül, megkérdőjelezhető. A válaszok alapján fontos a 

tagság koordinálása (4,3 ponttal), ami érthető is, hiszen a rendszer egyik alapelve a 

partnerség, így fontos a stabil és összetett tagsági kör kialakítása, megtartása a sikeres és 

hosszú távú turisztikai jelenlét érdekében. 4,2 ponttal értékelték a márkázás és arculatépítés 

fontosságát, ami tulajdonképpen a termékfejlesztés része, amelyet 4,1 ponttal értékeltek a 

fontosság szempontjából. Legkevésbé fontos tevékenységnek a humánerőforrás fejlesztést 

(3,7 pont) és a monitoring tevékenységet (3,6 pont) ítélték a szervezetek. Annak ellenére 

is, hogy a turizmus, mint tudjuk jelentősen humánerőforrás igényes ágazat, a turista 

utazása során a helyi turisztikai dolgozókkal (pl. pincér, recepciós, turisztikai információt 

nyújtó személyzet) rendszeresen találkozik, így különösen fontos, hogy a turizmusban 

dolgozók motiváltak legyenek, és naprakész ismeretekkel rendelkezzenek szakterületükön, 

akár a trendeket, akár a nyelvtudást, vagy az önfejlődésüket (önismeret, helyzetkezelés) 
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illetően. A humánerőforrás fejlesztésével úgy gondolom még nem volt ideje a TDM 

szervezeteknek foglalkozni. A TDM szervezetek mögött álló 7 évben mindig más-más 

tényezők élveztek prioritást, amelynek során a humán tényező háttérbe szorult. Ennek 

hiányosságai az egyéb sikerek okán még csak lehet, hogy fel sem tűntek. Azonban lassan 

eljön az a pont, amikor ez megkerülhetetlen kérdés lesz, főként napjaink rohamosan 

fejlődő világában. Ezért mindenképpen fontos a folyamatos képzés, továbbképzés 

gyakorlatának bevezetése a TDM rendszerbe, vagy akár például a study tourok (hazai és 

külföldi) erősítése.  

A monitoring tevékenység szintén megkerülhetetlen a TDM szervezeti működés 

során, hiszen általa ismerhetők meg a szervezetek erős és gyenge pontjai, jelen piaci 

jellemzői. Ezen ismeretek birtokában indulhat csak meg a hosszú távú tervezés, a stratégiai 

célok kitűzése és a célokhoz szükséges projektek megvalósítása. Ugyanakkor azt is látni 

kell, hogy e két tevékenységcsoport feltehetően azért kapott kisebb értéket a válaszadás 

során, mert ez a szemlélet még nem minden desztinációban jelent meg, illetve e 

feladatkörök a jelentősebb plusz anyagi források és humánerőforrás kapacitás hiányában 

inkább extra feladatként, egyfajta teherként jelennek meg a TDM szervezetek 

munkatársainak fejében. A szervezetek többsége így is kevés emberrel dolgozik, akik 

tevékenysége amúgy is alulfizetett, vagy legalábbis plusz feladatok elvégzése már nem 

finanszírozható részükre jelen anyagi keretekből. Mindemellett ezek a feladatok például a 

marketinggel vagy az arculatépítéssel ellentétben kevésbé látványosak, ugyanakkor fontos 

azt látni, hogy monitoring és humánerőforrás fejlesztés nélkül nincsen sikeres marketing, 

vagy akár márka-építés sem, hiszen előbbi alapja, utóbbi egyik feltétele annak.  

 A TDM szervezetek legnagyobb részében (83,3%) a megalakulás óta történt 

valamilyen szolgáltatásfejlesztés, míg 72,2%-ukban emellett attrakciófejlesztés, 63%-

ukban pedig termékfejlesztés is zajlott. Ez a TDM szervezetek 48,1%-ában új termék 

bevezetését is jelentette a menedzsment munka során. A fenti tevékenységcsoportok 

mellett a TDM szervezetek 91,5%-a foglalkozik pályázati tanácsadással, 61,1%-a 

érdekképviselettel, míg 18,5%-a például olyan speciális feladattal is, mint a környezeti 

nevelés. Emellett számos más feladatot ellátnak a működésük során, amelyek 

desztinációnként eltérőek lehetnek és eltérően hangsúlyosak a TDM szervezeti működés 

során. Az alábbiakban ezek részletes bemutatását végeztem el.  
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7.3.1. TDM szervezetek innovatív tevékenysége 

 

Napjainkban az innovatív fejlesztések korát éljük. Az innováció, mint jelenség és folyamat 

mindenütt jelen van, hiszen a megújulás képessége nélkül, a mai gyorsuló világban 

elképzelhetetlen kitűnni a versenytársak közül, legyen szó akár egy termékről, egy 

szolgáltatásról vagy egy szervezetről. A mindennapok ilyen irányú változatossága nagy 

kihívások elé állítja az egyes piaci szereplőket az élet minden területén (Pálfi A. 2016).  

Az OECD és az Európai Bizottság (EUROSTAT) (2005) által elkészített Oslói 

Kézikönyv alapján többféle innovációt különbözethetünk meg. Beszélhetünk: termék- és 

eljárás innovációkról, marketing innovációkról és szervezési-szervezeti innovációkról. 

Ezeknek jelentősége tulajdonképpen az, hogy általuk egy új vagy jelentősen megújított 

fejlesztés valósul meg. A bevezetett újítások általában hosszútávon növelik a 

használhatóságot, egyszerűbbé, kényelmesebbé, hatékonyabbá, „felhasználóbarátabbá” és 

élményszerűbbé teszik a terméket vagy szolgáltatást. 

A turizmusban, így a desztinácó menedzsmentben is megfigyelhetők ezek, hiszen 

mára a desztinációk és szolgáltatások olyan nagyfokú versenye él, amely kreatív, innovatív 

ötletek és megoldások sorát hívja életre (Pechlaner, H. 2009). Erre számos hazai 

szolgáltatás és a desztinációfejlesztési gyakorlat szolgál bizonyítékul (Aubert A. et al. 

2015d., Gonda T. – Spiegler P. 2012), de az egyes turisztikai termékek esetében, mint 

például a borturizmus (Oroszi V. Gy. et al. 2015. Kovács B. D. et al. 2015), valamint akár 

a marketingkommunikációt vizsgálva (Pálfi A 2012, Máté A. et al. 2015, Oroszi Gy.– 

Gonda T. 2016, Sziva A. 2016) is találunk jó példákat.  

A kiélezett piaci versenyben nehéz megtalálni a szolgáltatások, attrakciók, 

termékek, desztinációk „üzemeltetőinek” azt az arcukat, amely akár mint egy márka a 

versenytársaktól jól megkülönböztethető, egyértelműen azonosítható és egyedi szereplővé 

teszi őket (Kotler P. 1998, Papp-Váry Á. 2009, Piskóti I. 2014, Piskóti I. 2016).  

 Míg a TDM szervezetek véleményem szerint egyértelműen a szervezeti innovációk 

közé sorolhatók – főként a hazai rendszerben –, hiszen a korábbi irányítási rendszer 

hiányosságait (pl. számonkérhető felelősök hiánya, szakismerettel rendelkező 

menedzsment hiánya, helyi szereplők és érintettek érdekeinek figyelmen kívül hagyása, 

közös finanszírozás hiánya) küszöbölik ki alapelveik mentén (Lengyel M. 2008, Aubert A. 

et al. 2009), tevékenységük is több ponton (főleg a marketingkommunikációban) innovatív 

jelleget mutat.  
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A desztinációk hazai és külpiaci versenyében egyre inkább az egyedi, innovatív szereplők 

tudnak csak előnyre szert tenni, hiszen a globális világban számos termék, így a turisztikai 

termékek, de akár a desztinációk esetében is megfigyelhető az uniformizálódás. Éppen 

ezért, annak ellenére, hogy sok esetben sablonmegoldások sora fedezhető fel a hazai TDM 

szervezetek tevékenységét vizsgálva, hiszen azonos pályázati kiírások mentén került sor a 

tevékenység megvalósítására, amely nélkülözte a desztinációk egyedi jellemzőinek 

figyelembe vételét, számos jó gyakorlattal is találkozhatunk. A TDM szervezetek 

tevékenysége nem pusztán innováció közvetítésre, hanem akár innováció fejlesztésre is 

szolgál. Legintenzívebben a marketingkommunikációban, azon belül is az online 

marketingben, illetve a termékfejlesztés során érhetők tetten ezek (Pálfi A. 2016).  

A termékfejlesztés szempontjából innovatívnak számíthatnak a garantált 

(városnéző) programok, főként abban az esetben, hogy ha az valamilyen kreatív elemmel 

bír. Ilyen programokat a vizsgált szervezetek 67%-ában találunk. Egy-egy ilyen program a 

klasszikus programelemek megújítását szolgálhatja új eszközök és/vagy módszerek 

bevezetésével (pl. segway városnéző utak, tematikus városi séták) vagy újszerű témák 

mentén történő reprezentálással. Ezek esetében nemcsak az információátadás, a desztináció 

megismertetése a fontos szempont, hanem a turisták plusz élményszerzésének biztosítása 

is.  

A termékfejlesztés további innovatív eszközei az ún. kedvezménykártyák és a 

mobilapplikációk. Kedvezménykártya rendszer bevezetését a megkérdezett szervezetek 

42,6%-a, míg mobilapplikáció kialakítását 46,3%-a vállalta magára. A összes szervezet 

honlapjainak vizsgálata alapján ez az arány országosan 35% (kedvezménykártya) és 40% 

(mobilapplikáció). Ennek oka, hogy a kártyarendszer gazdasági kidolgozása, valamint a 

rendszer technikai kiépítése és fenntartása magas költségekkel jár, a kártya kínálata 

voltaképpen túlmutat a „klasszikus” csomagajánlatokon. Ezek az arányok azonban 

összhangban van a 2014-ben megkérdezett szervezetek azon véleményével, mely szerint a 

kedvezménykártya rendszer kidolgozását a szervezetek 43%-a, míg mobilapplikáció 

bevezetését a szervezetek 48%-a tartja szükségszerűnek. A szervezetek 54,7%-a szerint a 

TDM szervezetek sikeressége mérhető a termékfejlesztési gyakorlatok által, tehát például 

egy kedvezménykártya rendszer bevezetésével. Így megállapítható, hogy ezen eszközök 

termékfejlesztésre gyakorolt hatása és elismertsége magasan preferált a szervezetek által.  

A bevezetett kártyarendszerek fajtái különbözőek és sokfélék lehetnek (desztinációs 

kártyák, város kártyák, törzsvendég kártyák), annyi azonban közös bennük, hogy nagyban 

hozzájárulnak a terület turisztikai fejlődéséhez, versenyképességének növeléséhez. A 
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kártya rendszerek célja, hogy a térségbe érkező turistát irányítsák, multiplikátor szerepük, 

hogy a kártya kedvezmények hatására a vendéget vásárlása, vagy akár tartózkodásának 

meghosszabbítására ösztönözzék. Ezekkel a kártyákkal a desztináció turisztikai 

szakemberei kiemelik és összefogják a területen lévő jelentősebb attrakciókat, 

szolgáltatókat, akik így gazdasági előnyhöz jutnak, míg az ott tartózkodó vendégek a 

kártya előnyeit kihasználva kedvezményeket kapnak (Pechlaner, H. – Zehrer, A. 2005, 

Zoltan J. – Masiero B. 2012). A turisztikai kártyákban rejlő számos előny és lehetőség 

(kedvezmények, partnerség kialakítása, minőség megalapozása stb.) mellett fontos 

kiemelni kártyarendszerek finanszírozásában rejlő veszélyeket (pl. fenntartási nehézségek). 

Ezeket csak a megfelelő – a terület profiljához illő – kártyarendszer kiválasztása és egy jól 

működő TDM szervezet tudja kiküszöbölni hosszú távú tervezéssel, valamint stabil 

partneri bázissal.  

 

A magyarországi kártyarendszerek jellemzője, hogy:  

 

• segítik a már meglévő vagy épp bevezetés alatt álló turisztikai attrakciók teljesebb 

kihasználását; 

• befolyásolják az adott területre érkező turisták mozgását; 

• „kifehérítik” a desztináció vendégéjszaka számait; 

• kínálatuk felfogható egyfajta csomagajánlatként, amelyet a turista érdeklődésének 

megfelelően mégis „irányítottan” alakít ki; 

• kényelmes eszközei a kiemelt programok, attrakciók turistához történő 

eljuttatásának; 

• kedvezményhez (5-100% és egyéb akciók) juttatják a vendégeket, miközben a 

szolgáltatók, attrakciók is gazdasági előnyre tesznek szert; 

• többféle hozzáférés által elérhetők pl. vendégéjszakához kötött (Hévíz, Badacsony, 

Pécs, Gyula) vagy megvásárolható (pl. Bük, Debrecen); 

• a turisták követésének „láthatatlan” eszköze, hiszen a kártyaadatok (az adatvédelmi 

szabályokat betartva) felhasználhatók a desztináció hosszú távú tervezésénél; 

• biztosítják a minőséget, hiszen a csatlakozott szolgáltatók köre a TDM szervezet 

menedzsmentje által ellenőrzött (Pálfi A. 2016). 
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A Magyarországon működő kártyarendszerek egy része régiós, térségi hatókörű (pl. a 

Balaton, Bakony, Szigetköz desztinációi esetében). Ezeknek célja az adott térség minél 

szélesebb körű bevonása a kedvezményt nyújtók körébe, ezáltal minél teljesebb 

kedvezmény és programkínálat kialakítása, akár a desztináció közvetlen határain 

túlmutatóan is.  

A magyarországi kártyarendszerek többségének azonban döntően 1-1 település a fő 

bázisa. Utóbbira jellemzően nagyobb városok esetében találunk példát, ahol a kínált 

attrakciók és a szolgáltatások köre alapjában véve széleskörű, a település határán túlmutató 

kedvezmények csak kiegészítő jelleggel jelennek meg a kártyában, utalva az 

együttműködések térbeli sokszínűségére és a desztináció kínálatának elsősorban 

termékalapú bővítésére (pl. Pécs, Gyula, Debrecen).  

A fürdővárosok esetében specális típusokat is találunk, hiszen itt beszélhetünk: 

 

• a fürdőre vonatkozó, ún. törzsvendég kártyákról (pl. Sárvár);  

• komplex akár a gyógyhely profiljába nem illő orvosi (pl. fogászati) és szépészeti 

szolgáltatások kedvezményes igénybevételét nagy arányban biztosító kártyákról 

(pl. Hévíz, Bük);  

• és a térség attrakcióira, szolgáltatásaira kiterjedő, komplex (akár területileg, akár 

szolgáltatásilag) térségi kártyákról (pl. Balatonfüred, Kehidakustány) (Pálfi A. 

2016).  

 

Az internet mellett a mobil technológia rohamos fejlődésének lehetünk szemtanúi a 

mindennapokban, amely a turizmusban is érezteti hatását (Wang D. et al. 2014, Pitt F. L. et 

al. 2011). A mobilapplikációk nagy szerepet kapnak a tájékoztatásban, a tartalom 

közlésben, a turisták mobilitásának orientálásában és desztináción belül történő 

irányításában (ajánlott, tematikus útvonalak), az élménymegosztásban, a desztinációk 

népszerűsítésében (tagging funkció), az individuális információkezelésben (elérés és 

megosztás), de akár az értékesítésben (foglalás és vásárlás) is (Dickinson J. E. et al. 2014). 

Napjainkra számos olyan ingyenes vagy fizetős mobilapplikáció jelent meg 

turisztikai a piacon is, amelyet az utazás előtt, alatt, vagy akár után is igénybe tud venni a 

turista (pl. Irány Pécs! mobilapplikáció, Debrecen). Ezek lehetnek termék, attrakció vagy 

akár desztináció orientáltak. Ezt felismerve a hazai, vizsgált desztinációk közül is egyre 

többen hoznak létre saját alkalmazást vagy más fejlesztők alkalmazásaiba tagozódva (pl. 

Pocket Guide, az egyik legnagyobb európai fejlesztő) jelennek meg. Egyes kutatások 
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szerint ezek az applikációk az útikönyveket és a térképeket szorítják ki a turizmusból, 

hiszen az egyes mobiltechnológiai eszközökön online vagy akár letöltés után offline is 

elérhetők ezek a tartalmak, miközben a mobileszközökön ezek személyre szabhatók, 

könnyen kereshetők az információk, illetve sokkal kisebb helyen nagyobb adatmennyiség 

is elfér (Lu J. et al. 2015). 

A mobilapplikációk elterjedésével párhuzamos trend az ún. responsive web design 

és a QR-kódok elterjedése. Előbbi lényegében a különböző eszközök (pl. mobiltelefon, 

táblagép, laptop) eltérő képernyőméretéhez optimalizálja a landing oldalakat. A QR kódok 

ezzel szemben egy kód segítségével irányítottan teszik lehetővé bizonyos tartalmak 

elérését, akár a desztináció arculatához illeszkedő kódok használatával (Horváth Z. – Papp 

J. 2015). Így ezek jól használhatók tematikus bemutatás, vagy egyes kampányok és 

események (pl. fesztiválok) kommunikációjában. Hátrányuk, hogy offline állapotban nem 

elérhetők, csak mobil-adatforgalom vagy wifi segítségével használhatók, ugyanakkor 

mindegyik az innovatív termékfejlesztés új irányvonalait jelöli ki.  

 

Az innovatív tevékenység megítélése 

 

A kérdőíves felmérés során megkértem a szervezeteket, hogy értékeljék, mennyire tartják 

innovatívnak az általam felsorolt lehetőségeket. Általánosan elmondható, hogy előzetes 

elvárásaimmal ellentétben a TDM szervezetek egyik megadott mutatót sem tartották 

különösebben innovatívnak, hiszen a felsorolt válaszok közöl egy 1-5-ig terjedő skálán 3,7 

feletti értéket egy lehetőség sem kapott.  

Míg a magyarországi TDM rendszert általában kevésbé innovatívnak ítélték a 

válaszoló szervezetek, addig saját TDM-szerű tevékenységüket inkább innovatívnak 

vélték.  

 

Ez alapján leginkább innovatívnak értékelt: 

 

• az egyes TDM szervezetek operatív tevékenysége,  

• a marketing tevékenység,  

• valamint az adott TDM szervezet saját TDM-szerű tevékenységének 

megítélése.  

 

Míg legkevésbé innovatív a TDM szervezetek megítélése alapján: 
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• a TDM szervezeti rendszer működése általában Magyarországon,  

• a monitoring tevékenység  

• és a tudás transzfer az egyes szervezetekben.  

 

Utóbbi két tevékenység fontos feladat a TDM rendszerben, noha ezt leginkább a TDM 

szervezetek plusz teherként élik meg, elsősorban kapacitás és megfelelő források 

hiányában. Monitoring nélkül azonban a szervezetek nem folytathatnak érdemi 

tevékenységet, hiszen a jelen állapotok minél teljesebb körű ismerete feltételezi a jövőbeli 

célok meghatározását, valamint a célokhoz szükséges eszközök és módszerek optimális 

megválasztását. A tudástranszfer szintén fontos feladat a TDM szervezetekben, hiszen 

mind a belső struktúrában, mind pedig a külső partnerek felé átfogó kapcsolati rendszerrel 

rendelkeznek. Ennek köszönhetően hatékony tudás- és ismeret átadás meghatározó lehet a 

mindennapi, professzionális TDM tevékenység során (Pechlaner, H. et al. 2004, Pechlaner, 

H. 2010, Pálfi A. 2016). A TDM szervezetek szerepe fontos lehet az innovációk 

elterjedésének ösztönzésében is. Éppen ezért a TDM szervezetek gondoskodhatnak arról, 

hogy az általuk megismert jó gyakorlatok eljussanak tagjaikhoz workshopok, vagy esetleg 

nagyobb rendezvények, konferenciák szervezésével. Ezen alkalmakkor lehetőség nyílik 

egy-egy új ötlet, technikai újdonság, kreatív, innovatív ötlet bemutatására és akár a 

keresletnek (jelen esetben maguk a desztináció szereplőinek) és a kínálatnak (azaz az 

innováció előállítóinak) a találkozására.  

Az egyes innovatív, kreatív példák felkutatásában a TDM szervezetek élen 

járhatnak, hiszen kiterjedt szakmai kapcsolataik és tájékozódási lehetőségeik révén (pl. 

akár az évente két alkalommal megrendezett, a Magyar TDM Szövetség szakmai 

támogatásával tartott konferenciákon) lehetőség nyílik az új szolgáltatás, termék- és 

desztinációfejlesztési gyakorlatok megismerésére és később ismereteik átadására, akár 

elnökségi ülések vagy más szakmai rendezvények keretében.  

Ennek több szereplője és forrása lehet, míg irányát optimális esetben kölcsönösség 

jellemzi: 

 

• TDM – TDM 

• MTDMSz – TDM 

• TDM – önkormányzatok 

• TDM – tagok  
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• TDM – nem tag, de turizmusban érintett szereplők 

• TDM – helyi lakosok 

• TDM – partnerek 

• TDM – kutató központok, oktatási intézmények 

 

Noha szolgáltatás fejlesztésre a legtöbb szervezet esetében sor került az elmúlt évek TDM 

tevékenysége során, ezt csak 3,3 ponttal, míg a lezajlott termékfejlesztések innovativitását 

3,5 ponttal értékelték. 

 

7.3.2. Termékfejlesztés 

 

A TDM szervezetek 63%-ában történt jelentősebb termékfejlesztés a megalakulás óta. 

Ennek részét képezi például a válaszoló TDM szervezetek 66,7%-ának esetében a garantált 

programok bevezetése, az információs táblarendszer kihelyezése (81,3%), valamint a 

tematikus utak kijelölése, kitáblázása az egyes desztinációkban (74,1%). Annak ellenére, 

hogy a kihelyezett utak, táblák karbantartása a fenntartási időszakban kötelező feladat, ezt 

feladatként a TDM szervezetek csupán 37%-a ismerte el mindennapi feladatainak sorában. 

A kérdőívet kitöltő szervezetek 46,3%-ában mobilapplikáció fejlesztésére is sor 

került a termékfejlesztés keretein belül. Szintén nagy arányban – 42,6-42,6% - került 

kialakításra turisztikai kártya és/vagy kedvezményrendszer, valamint ingyenes WIFI pont. 

Ezek jól látszik, hogy mind-mind a desztinációba érkező vendégek kényelmét, 

tájékoztatásának zökkenőmentességét és az online világ felé támasztott növekvő igényeket 

próbálják kielégíteni. A tájékoztatás online és offline módon is hangsúlyos szerepet kap a 

termékfejlesztés során, így nem is csoda, hogy minden felületen és módon igyekeznek a 

TDM szervezetek lépést tartani a jelenkor trendjeivel. A szervezetek 38,9%-ában például 

alkalmaztak QR kódokat a kommunikációban. E kódokat a TDM szervezetek plakátokon 

vagy egyéb felületeken tüntetik fel, melyet a turista beszkennelve máris adott tartalom 

landing oldalán köt ki. A WIFI, vagy 3G, 4G hálózat segítségével így irányított tartalmak 

érhetők el adott desztinációról, vagy adott tematikában.  

A vizsgált termékeknél láthattuk, hogy az aktív turizmus milyen hangsúlyos 

szerepet kap az egyes desztinációk életében. Ennek egyik módja a kerékpáros turizmus és 

annak desztinációs szintű fejlesztése. Ennek biztosítása érdekében a desztinációk 37%-

ában került sor kerékpárvásárlásra, amelyet kölcsönzéssel bocsájtanak a vendégek 
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rendelkezésére, vagy akár a turisztikai kártya szolgáltatásaként, „gratis” kínálják 

vendégeiknek a TDM szervezetek.  

A kérdőívet kitöltő TDM szervezetek 77,8%-a szerint fontos szerepet töltenek be a 

menedzsment tevékenység által az egyes települések terület- és településfejlesztésében. A 

szervezetek 35,2%-a részt vett a településkép javításában (pl. parkosítás), míg 27,8%-uk 

kényelmi funkciókat (pl. kerékpártámaszok kihelyezése, pihenőpontok kialakítása) 

biztosított nemcsak vendégei, hanem a desztináció helyi lakosainak számára is. Ide 

sorolhatjuk, szintén a helyi lakosok által is látogatható és kedvelt egyéb elemek, például 

felnőtt játszóterek, vagy más „wellness” szigetek kialakítását, amelyek a desztinációk 

25,9%-ában kerültek kialakításra.  

 A válaszoló TDM szervezetek 72,2%-ának van jelenleg olyan stratégiai 

dokumentuma, amelyben a termékfejlesztésre vonatkozó irányokat, célokat, stratégiai 

lépéseket rögzítik. A szervezetek 22,2%-ának esetében ez a dokumentum jelenleg 

kidolgozás alatt áll, míg a szervezeteknek 5,6%-a nem rendelkezik ilyennel (annak ellenére 

sem, hogy ez korábban pályázati feltétel volt). A szervezetek 72,2%-a egyértelműen úgy 

véli, hogy a TDM szervezet hatással volt a desztináció termékfejlesztési tevékenységére, 

professzionális szakmai segítséget nyújtott a termékfejlesztési során. E tevékenységet 

leginkább a beruházás- és pályázatösztönzésben, a termékfejlesztési irányok, új 

termékfejlesztési irányok kijelölésében, a komplex turisztikai termékek kialakításában, a 

termékfejlesztés stratégiai céljainak megfogalmazásában, valamint az önkormányzati és 

szolgáltatói orientációban foglalták össze a szervezetek.  

 A TDM szervezetek 48,1%-ában a termékfejlesztés során nem történt profilváltás, 

míg 24,1%-ban volt erre példa. Ugyanakkor a desztinációk további 27,8%-ában ugyan 

eddig nem volt profilváltás, de erre lehetséges eszközként tekintenek a jövőben. Új termék 

bevezetésére a desztinációk 48,1%-ában került sor, amelyet a szervezetek egy része vagy 

sikeresnek ítélt meg, vagy annak eredményességét még nem tudja megítélni, annak hatásai 

és eredményessége hosszabb távon érhetők tetten.  

 

7.3.2.1. Márkázás és imázs-építés 
 

A menedzsment fontos eszköze és napjaink egyik nagy kihívása a márka- és imázs építés, 

és annak folyamata, amely meghatározhatja a turisztikai célszegmenseket, a 

marketingkommunikáció módját és eszközeit. A márkaképzés egyik kiindulópontja lehet a 

helyzetelemzés, valamint a kereslet felmérése, utazás előtti és alatti benyomásainak 
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feltérképezése, valamint az ezekből eredő következtetések desztinációs szintű alkalmazási 

lehetőségeinek stratégia felhasználása (Pálfi A. et al. 2017). A márka tulajdonképpen nem 

más, mint egy név, kifejezés, jel, szimbólum vagy design, illetve ezek kombinációja, 

amelynek célja, hogy egy adott terméket vagy szolgáltatást, szolgáltatás halmazt, akár egy 

desztinációt is, egyértelműen beazonosíthatóvá tegyen, és a versenytársaktól 

megkülönböztessen (Kotler P. 1998). A márkázás nem csupán adott arculati elemek 

használata, hanem egy hosszú távú, megalapozott, stratégiai és operatív folyamat 

eredménye, egy kidolgozott, tudatos márkapolitika része (Horkay N. 2003a). A 

márkaképzés alapja a helyzetelemzés, amelynek meghatározó eleme a belső és külső imázs 

felmérése, majd kialakítása, emellett a résztvevő és érintett aktorok beazonosítása. Ezt 

követi a tényleges márkapolitika, márkastratégia és az ehhez szükséges design és arculati 

elemek kidolgozása, valamint természetesen ezek hatásának követése, a vendégek, a helyi 

szolgáltatók és a lakosság márka-identitásának (ki)alakítása, valamint a márkával 

kapcsolatos tapasztalatok, vélemények folyamatos figyelemmel kísérése, a konkurencia 

reakciójának követése (ETI 2002). A turisztikai márkaképzés nem egyik napról a másik 

napra lezajló folyamat, hanem egy éveken, évtizedeken át tartó folyamatos és konzekvens 

kommunikációs politika, valamint az ehhez kapcsolódó arculati elemek (logó, név, design, 

szlogen) használatának eredménye, a desztináció és az azt alkotó termékek, szolgáltatások 

üzenetének hordozója, közvetítője, azonosítója (Horkay N. 2003b). A márkapolitika 

kiindulópontja minden esetben a hiteles helyzetelemzés és a desztináció piaci 

pozícionálása. A desztináció által megcélozni kívánt célcsoport, de tulajdonképpen a 

turisztikai érintettek maguk is, csak akkor tudnak kötődni a termékhez, a szolgáltatáshoz, a 

desztinációhoz, ha azok gondolataiban egy arculati elem (pl. logó vagy szlogen) rögzülni 

tud, és azt el tudja választani más, hasonló termékektől (Bieger, T. 2005). Tágabb 

értelemben tehát a márkapolitika azon intézkedések összessége, amelyek megkülönbözetik 

az egyes termékeket/szolgáltatásokat/desztinációkat, míg szűkebb értelemben a márkát 

alkotó komponensek létrehozása, fejlesztése és gondozása érthető alatta (Freyer W. 1999). 

A desztinációs márka középpontjában a hely szelleme áll, amely megkülönböztethetővé 

teszi a turisztikai piacon adott desztinációt a versenytársaktól, korábbi tapasztalatokon 

alapulva befolyásolja a desztináció turistáinak attitűdjét. Erre alapozva a desztináció 

arculati elemei kreatív és egyedi módon alakíthatók, amely nagy előnyt jelent, 

természetesen elsősorban a kommunikációban (Anholt S. 2009). A márkák mindennapi 

életünk szerves részévé váltak, így a kínálati oldal szempontjából fontos szem előtt tartani 

Papp-Váry Á. (2009) alapján, hogy a márkázás célja elsősorban a turizmus ösztönzése, a 
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turisták vonzása adott célterületre, a desztinációt érintő befektetések ösztönzése, valamint 

desztináció termékeinek versenyképesebb – egyedi versenyelőnyre alapozott – piaci 

értékesítése.  

A kérdőívet kitöltő szervezetek többsége (59,3%-a) úgy véli, hogy a desztinációja 

imázsának alapja egy speciális termék, például az egészségturizmus. Abban az esetben, ha 

a desztináció márkaértékének alapja a turisztikai termék, ott annak vonzerőalapja erős, 

mind az attrakció, mind a hozzá tartozó szolgáltatásokat magas minőségi jellemzi. 

Napjaink kiélezett desztinációs versenyében a minőség az, ami értéket képvisel és 

lehetőséget teremt a versenytársaktól való megkülönböztetéshez. Az egyes desztinációk a 

termékeinek egyedi jegyeit – például gyerekbarát szolgáltatások, extrém, máshol el nem 

érhető termékjellemzők – kihasználva indulhatnak el a márkázás útján, majd válhatnak 

ismertté és elismertté a vendégek körében. Speciális esete ennek a gyógyturizmus, hiszen 

az egyes fürdők más-más betegségek kezelésére alkalmas kúrákat kínálnak vendégeiknek. 

Így például Harkány kommunikációjában megjelenik a pikkelysömör és a meddőség 

kezelésének tekintetében elért eredményesség, amely komoly versenyelőnyt jelenthet az 

érintettek körében. Mindez, ha még minőségi vonzerőalappal, szolgáltatásokkal és 

fogadókörnyezettel is társul, hosszú távon sikeres piaci jelenléthez vezethet.  

A desztinációk 53,7%-ában fontos, kommunikálható érték a TDM szervezetek 

megítélése alapján a geográfiai, földrajzi tér, amelyben adott desztináció elhelyezkedik. 

Ennek jegyeit előszeretettel kommunikálják a desztinációk előnyként – így például Ság-

hegy desztináció: Vulkánság –, amelyre aztán a desztinációk arculati elemei is építhetők, 

kialakíthatók. Az egyes helyi és helyzeti energiák kihasználása a márkázás szempontjából 

fontos versenyelőny lehet a turisztikai piacon, a pozícionálás és a szegmentáció során. 

48,1%-ban a desztinációk valamely tevékenységre (pl. fürdőzés, kerékpározás) – 

annak minőségére, vagy egyediségére – alapozzák a desztináció imázsát. Itt elsősorban 

élmények, egyedi élmények kiemelése játszhat fontos szerepet. A történelmi múlt kevésbé 

meghatározó elem a márkázás során, ez csak a desztinációk 44,4%-a esetében volt imázs 

alap. Még kevésbé bírnak imázs- és márkaértékkel a desztinációk megítélése alapján a 

híres személyek, szülöttek (14,8%), a néprajzi tájegységek (9,8%) és a szakrális értékek 

(5,6%).  

 A TDM szervezetek 40,7%-a szerint jelenleg az általuk képviselt desztinációnak 

nincsen márkaértéke a turisztikai piacon. Ennek oka visszavezethető a humánerőforrás és a 

monitoring szakmai hiányosságaira, hiszen a desztinációk képviselői sok esetben 

nincsenek tisztában a desztinációk értékeivel, értékesíthető, márkázható jegyeivel, 
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valamint a kereslet jellemzőivel. Érdekes, hogy az eként válaszolók zömmel alacsony 

vendégéjszaka számot relizáltak, így megállapítható, hogy a márkázás lehetősége és a 

vendégéjszaka szám között a TDM szervezetek képviselői erős kapcsolatot feltételeznek. 

Mint ahogy az is tény, hogy az ausztriai és németországi példákat vizsgálva elmondható, 

hogy ott sokkal nagyobb jelentőséggel bír, hiszen egy-egy tartomány – például Tirol vagy 

Burgenland, de akár egy-egy város is, térség is – más-más márkaértékkel él a turisták 

fejében. Ezek a desztinációk a hatékony és következetes kommunikációnak köszönhetően 

jól beazonosíthatóan élnek ma a turisták fejében. Pozitív, hogy a szervezetek 29,6-29,6%-a 

szerint a desztinációnak van márkaértéke, egyik csoport szerint a desztináció vezető 

terméke jelent márkaértéket, míg másik csoport szerint a teljes desztináció márkaértékkel 

bír. Kiemelkedő az egészségturisztikai desztinációk identitása, hiszen desztináció 

termékére márkaként tekintők szinte 100%-ban egészségturisztikai desztinációk voltak.  

Úgy gondolom, hogy a sikeres turisztikai márkázás – főként desztinációk esetében 

– hosszú folyamat, amely azon túl, hogy sokszereplős, változó trendeknek kitett folyamat 

eredménye, még rendkívül tudatos és a hosszú távú tervezést is követel meg. A legtöbb 

hazai, TDM szervezettel rendelkező desztináció – noha akár a turizmusuknak komoly 

hagyományai is vannak – még nem tekint vissza hosszú múltra a turizmustervezés, 

menedzselés terén. A desztinációban és az együttműködés alapú tevékenységben 

gondolkodó hozzállás a mögöttünk álló hét év távlatában is gyerekcipőben jár, legalábbis a 

márkázáshoz szükséges szervezeti alapok hazánkban ingatagok. Lassan kezdjük csak elérni 

azt a szintet az egyes desztinációk esetében, hogy a tervezés során nem mindenkit akarunk 

a területre vonzani, hanem az egyes célterületek mernek célcsoportokban gondolkodni, 

akár termék, akár korosztály alapon. Ez fontos lépése a márkaépítésnek, főként az azt 

követő következetes kommunikációnak. 

A TDM szervezetek munkatársai szerint az egységes arculat kialakítása és a 

márkaépítés azért fontos feladat a termékfejlesztés során, mert az arculat és a márka 

azonosít (87%). A szervezetek 68,5%-a szerint ezek az elemek üzenetet közvetítenek és 

megkülönböztetnek (64,8%) a versenytársaktól. A TDM szervezetek 59,3%-a szerint azért 

fontos ez, mert egységes megjelenést biztosít a turisztikai piacon. Stabil minőségre a márka 

és annak arculati megjelenése csak a desztinációk 51,9%-a szerint utal. A turizmusban és 

főként a desztinációk esetében nem jellemző olyan fokú márkahűség, mint például az 

egyes termékek esetében. Ezt erősíti a TDM szervezetek véleménye is, amelyeknek csak 

40,7%-a tartja meghatározónak e tényezőt a márkázás során. A TDM szervezetek alacsony 



135 

 

hányada szerint fejez ki az arculat és a márka állandóságot (35,2%), biztonságot (20,4%), 

míg csupán 18,5%-uk szerint képez ez saját szegmenst a turisztikai piacon.  

A desztinációk 77,8%-a egységes arculattal jelenik meg a piacon, amelyet a már említett 

imázs és márkaértékek mentén alakítottak ki elsősorban. Ennek különböző elemeit (pl. 

logó, szlogen, színkombinációk) 100%-ban használják a válaszoló szervezetek a turisztikai 

honlapon és a turisztikai kiadványokban. 90,7%-a a szervezeteknek közösségi oldalon is 

megjeleníti ezt. Emellett az arculati elemeket 77,8%-ban használják az információs 

táblákon és térképeken, valamint 66,7%-ban PR ajándékokon és a TDM iroda 

megjelenésében is. Legkisebb arányban a helyi termékeken (38,9%) tüntetik fel ezeket. 

Az arculati elemeket a válaszoló TDM szervezetek 44,4%-a szerint a tag 

szolgáltatók egyáltalán nem jelenítik meg egyéni marketingjük során, azt sem a honlapon, 

sem egyéb felületeken nem tüntetik fel. A desztinációk 46,3%-ában használják ugyan a 

tagok az egyéni kommunikációban is a közös arculati elemeket, azonban a TDM 

szervezetek saját bevallása szerint is még van hová fejlődni e téren. A TDM szervezetek 

csupán 9,3%-a nyilatkozott úgy, hogy jól működik a rendszer, az arculati elemek 

megfelelő módon kerülnek feltüntetésre a desztináció turisztikai érintettjeinek 

kommunikációjában.  

Ezek alapján elmondható, hogy bár többnyire használják az arculati elemeket a 

kommunikációban a TDM szervezetek, a következetes, minden felületre és minden 

érintettre kiterjedő kommunikációs kultúra még nem alakult ki. Nem úgy, mint például az 

ausztriai Bad Kleinkirchheim esetében, ahol szinte minden létező felületen megjelenik 

nemcsak a helyi, hanem a tartományi szint logója is, egymást kölcsönösen erősítve a 

kommunikációban. Ezt pedig továbbá a tag szolgáltatók is büszkén jelenítik meg 

marketingkommunikációs felületeiken. Bad Kleinkirchheim Karintia tartomány része. Így 

Karintia-nak a tartományi logója mindenütt megjelenik a helyi kiadványokon is, a település 

nevével, így beazonosítva a desztinációt és annak elhelyezkedését. A turisztikai 

kiadványok egységesek, zömmel egy-egy futó projekt eredményeként, azonos megjelenést 

öltenek magukra. Az arculat grafikai jegyei egyébként nemcsak a tartományi 

kommunikációban, hanem a helyi kommunikációban is konzekvensen visszaköszönnek az 

egyes elemeken, legyen szó akár egy névjegykártyáról, egy prospektusról, egy 

levelezőlapról, egy borítékról vagy egy programokat hirdető plakátról. Mindamellett, hogy 

ez igen esztétikus, ha jobban belegondolunk egyszerű is a maga nemében, hiszen adott 

arculati sablonra kell csak ráhúzni a kommunikáció egy-egy elemét, amely így külső és a 

belső kommunikációban egyaránt jól használható. Ez a fajta „egyszerűség”, letisztultság és 
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a következetesség profizmusra utal, amelynek alapja a hosszú távú és átgondolt 

terméktervezés és -fejlesztés. Ennek során a desztináció egyedi jegyei kiemelten 

hangsúlyozásra és megjelenítésre kerülnek, mindamellett, hogy az egyes elemek (pl. 

színek, színkombinációk) évszakonként, projektenként frissíthetők, aktualizálhatók. A 

turista már utazás előtt is találkozik azokkal az elemekkel, amelyeket utazása során a 

kommunikációban keresnie kell és, amely beazonosítja a desztinációt. Ez akárhogy is 

nézzük "biztonságot" ad a tájékozódásban, nem véletlenül vannak jelen a nagy márkák is 

évtizedeken át ugyanazzal a logóval és színvilággal a piacon.  

A TDM szervezetek megítélése alapján a desztinációk 24,1%-ában még nem indult el a 

márkázás folyamata, míg 27,1%-uk saját arculati elemeket használ, amelyek jelenleg 

bevezetés alatt állnak a turisztikai piacon. A kérdőívet kitöltő szervezetek 24,1%-a szerint 

az arculati elemekkel már több, mint egy éve vannak jelen a turisztikai piacon, ez idő alatt 

már a vendégek és a turisztikai szolgáltatók is márkaként tekintenek a desztinációra és 

annak márkajegyeire. A desztinációk további 13%-ában az arculati jegyek inkább csak a 

szolgáltatók körében ismertek és elismertek, míg 11%-ukban a kialakított és turisztikai 

piacon használt arculati elemeket a vendégek ismerik inkább el. Ez alapján látszik, hogy az 

arculati elemek megítélése a szolgáltatók oldaláról pozitívabb, és csak kissé marad el a 

vendégek tapasztalata.  

 

7.3.3. Marketing  

 

Az előzőekben már többször utaltam rá, hogy a marketing, és azon belül is az online 

marketing, milyen hangsúlyos szerepet játszik a szervezetek tevékenységében. A kérdést 

több oldalról is megközelítve jól látszik, hogy mind fontosságát, mind hatékonyságát 

tekintve vezető tevékenységként tartják számon a szervezetek a marketinggel kapcsolatos 

tevékenységeket, mely természetesen a marketingkommunikációban csúcsosodik ki. Noha 

klasszikusan él az emberek fejében az a képzet, hogy a marketing mindenre megoldás, 

azért az tény, hogy a marketing inkább csak egy eszköz a sikeresebb piaci jelenléthez, 

önmagában azonban a marketing és azon belül a marketingkommunikáció nem elég a 

sikerhez.  

Sikeres marketing és marketingkommunikáció csak arra alapozható, ami a 

desztinációban ténylegesen elérhető és tapasztalható, ezért fontos lépés a desztináció és a 

versenytársak megismerése, a pozícionálás és a piac szegmentáció (Piskóti I. 2016). 

Ellenkező esetben több kárt okoz a marketing, mint hasznot, főként, ha olyan előnyök és 
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állítások kerülnek kiemelésre például a kommunikációban, amelyek a valóságnak nem, 

vagy csak részben felelnek meg (Bieger, T. 2005). Ez napjaink tartalom- és élmény 

megosztó társadalmában mindennél hamarabb kiderül és akár mások számára is elérhető, 

negatív információvá válik.  

Marketingre a TDM szervezetek 66,7%-a a rendelkezésre álló anyagi keretek 10-

20%-át költi csak csupán, ami annak ismeretében, hogy ez bizonyult a leghangsúlyosabb 

tevékenységnek, valamint talán ez iránt van a tagoktól, turisztikai érintettektől a 

legnagyobb elvárás a TDM szervezetek felé, igencsak kevésnek tűnik. Ennek oka a 

pályázatok kötöttségében rejlik, amelyek szigorúan szabályozták az elnyert összegek 

elköltésének tárgyát és módját. Láthattuk, hogy a TDM szervezetek megalakulásának 

egyik hangsúlyos célja a hatékonyság, marketing hatékonyságának növelése volt. A TDM 

szervezetek 13-13%-a 21-30%-át, valamint 31-40%-át költi marketingre a 

költségvetésének. Elenyésző, mindössze a TDM szervezetek 7,3%-a fordítja a 

költségvetésének több mint 40%-át marketingre. Így tehát elmondhatjuk, hogy e feladatkör 

hatékonyságának és fontosságának megítélése fordított arányban van annak finanszírozási 

keretösszegeivel. Ezt a TDM szervezetek maguk is elismerik, hiszen a szervezetek 79,6%-

a egyértelműen úgy nyilatkozott, hogy a fent megadott összegek kevésnek bizonyulnak a 

marketingtevékenység sikeressége szempontjából. A TDM szervezetek csupán 5,5%-a 

tartja elegendőnek a marketingre fordított összeget a működés során, míg 14,8%-uk szerint 

ugyan elegendő ez az összeg, de lehetne növelni a keretet a még sikeresebb és hatékonyabb 

marketing érdekében. A szervezetek közül senki nem nyilatkozott úgy, hogy a 

rendelkezésre álló keret sok lenne a marketing tevékenység során, ami nem is meglepő, 

hiszen a marketing az egyik olyan tevékenység – akár termékek, akár desztinációk 

esetében egyaránt –, amelyre mindig van az a pénz, amit még el lehetne költeni. Persze 

mind az egyes cégek, mind az egyes desztinációk esetében fontos a marketing tevékenység 

tervezése és kivitelezése során figyelembe venni a célokat, az egyes eszközök 

hatékonyságát, az érintett célcsoportokat és adott desztináció vagy termék jellemzőit, piaci 

jellemzőit. Az alacsony marketing költés hátterében az is állhat, hogy a pályázatok 

mindegyike szabályozta az elnyert összeg marketingre fordítható részét. Tehát azok a 

szervezetek, akik jelentősebb plusz forrással (például önkormányzati hozzájárulás) nem 

rendelkeztek, nem tudtak nagyobb összegeket költeni a marketingre, mint azt a pályázat 

engedte. Így megállapítható, hogy a marketingköltések alacsony volumene mögött nem a 

spórolás szándéka áll, hiszen az olyan okafogyott is lenne, hogy Henry Fordot idézzem: 
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„Ha azért nem költesz marketingre, hogy pénzt spórolj, az olyan mintha megállítanád az 

órádat, hogy időt takaríts meg.” 

A marketing során fontos vizsgálni az ún. marketing eszköztárat, illetve az eszköztár 

elemeiből összeállított eszköz-együttest, az ún. marketing mix-et. A klasszikus termékek 

marketingjében és az „alap” eszköztárban (4P) ezek az alábbiak lehetnek: termékpolitika, 

árpolitika, elosztási csatornák, marketing kommunikáció. Mivel a turizmusban fontos az 

emberi tényező, így ott minimum 5P használata szükséges a marketing során, amelyben az 

5. P a szolgáltatást nyújtó embereket foglalja magába. Desztinációk esetében a 8P 

használatos leginkább, azaz ez 5P-t, valamint a szolgáltatások csomaggá szervezését, az 

együttműködést és a mix koordinálását jelenti (Kovács P. 2004). Ez tehát tulajdonképpen, 

ha jól megnézzük, a teljes TDM szervezeti tevékenységet lefedi. 

Éppen ezért kíváncsi voltam arra, hogy a TDM szervezetek munkatársai által mely 

tevékenységcsoportok, milyen hangsúlyokkal szerepelnek a mindennapi tevékenység 

során. Legjelentősebbnek e kérdéskör összesítésében a marketingkommunikáció (4. P) (4,3 

pont), azon belül is az online marketing (4,5 pont) bizonyult egy 1-5-ig tartó skálán 

vizsgálva. A desztináció marketing egy-egy eszközére külön is kitértem, így a vásárlás-

ösztönzés 3,5 pontot kapott, míg a minősítési rendszerek kidolgozásának fontossága 3,3 

pontot. Minősítési rendszerek használatában vagy akár annak egyedi, desztinációs szintű 

kidolgozásában még van hova fejődnie a hazai desztinációknak. E tekintetben messze el 

vagyunk maradva az ausztriai, németországi versenytársaktól. Nem merünk minősíteni. A 

minősítési rendszerek tekintetében az országos rendszerek használata terjedt el, elsősorban 

szálláshely-szolgáltatás tekintetében találunk működő minősítő rendszereket (pl. 

Hotelstars). Jó példa a Dél-Dunántúlon az ún. Dél-Dunántúli Ökoporta minősítés, ami a 

falusi turizmus szálláshelyeinek komplex minősítését teszi lehetővé, a természet, kultúra, 

helyi értékek és környezetbarát vendégfogadás jegyében.  

A vásárlásösztönzés legismertebb eszköze a desztináció marketingben a kupon, 

vagy kedvezmény rendszer, kedvezmény-kártyarendszer kidolgozása. Ez csak olyan 

desztinációkban valósítható meg sikerrel és magas hatékonysággal, ahol a desztináció 

turisztikai termékalapja és tagsági bázisa stabil, az egyes tevékenységeket és a marketing 

eszközök használatát átgondolt, hosszú távú stratégiai tervezés előzte meg. Így ezek együtt, 

akár egymást kiegészítve, a desztináció minden egyes pontján jól működnek, azt minden 

TDM szervezeti tag saját vállalkozására, szolgáltatására tudja optimalizálni. Egy-egy ilyen 

rendszer kidolgozása idő és komoly anyagi ráfordítás is egyben, éppen ezért fontos az 

együttműködés kialakítása a turisztikai érintettek között (7. P) és a tagság professzionális 
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koordinálása (8. P). Utóbbi hangsúlyosságát a TDM szervezeti tevékenység során a 

szervezetek 4,3 ponttal értékelték, ami alátámasztja a TDM tevékenység és azon belül is 

marketing során tapasztalható fontosságát e tevékenység csoportnak. Az együttműködések 

kialakításáról elmondható, hogy önmagában az együttműködések kialakítása is nehéz 

feladat, hiszen Magyarországon még mindig egy kevéssé ismert és elfogadott rendszer a 

TDM szervezeti rendszer. A válaszoló TDM szervezetek 46,3%-a szerint ez komoly 

nehézség a TDM szervezeti működés során. Ugyanakkor, ami ennél is fontosabb, hogy a 

tagság aktivitását is nehéz fenntartani hosszú távon, a tagok aktivitásának hiánya a TDM 

szervezetek 79,6%-a szerint okoz nehézséget a működésben.  

 A termékpolitika (1. P) fontosságát a kitöltő TDM szervezetek csupán 3,9 ponttal 

értékelték, noha voltaképpen ez jelenti, ez kellene, hogy jelentse a tevékenység alapját. 

Ebből is látszik, hogy a jelenkor trendjeinek megfelelően megfigyelhető egyfajta 

egyensúly eltolódás, amelynek alapja a fogyasztói társadalom hiszékenységének és 

befolyásolhatóságának kihasználása a marketingkommunikációs eszközök segítségével. 

Emellett a rövid távú sikerek hajszolásának, valamint az együttműködések és a 

hálózatosodás hiányosságainak, valamint az azt övező bizalmatlanságnak is köszönhető ez. 

A TDM szervezetek gyakran látják úgy, hogy csak az az eredmény, amit kifele 

kommunikálhatnak és az önkormányzatok, szolgáltatók részéről is van egy 

marketingkommunikáció hangsúlyos elvárás. A gyakorlat szerint a sablon megoldásoknak 

évről-évre „reprezentatív módon” meg kell jelenni (pl. leporelló, új honlap design), 

ugyanakkor jól látszik, hogy a TDM szervezetek is elismerik, hogy sokszor ennek 

nincsenek meg a termékfejlesztési alapjai. Napjainkban az egyes turisztikai termékek is 

napról-napra megújulnak, amellyel nehéz lépést tartani, ugyanakkor az élmény-kereső 

turistáknak már nem elég az az utazási élmény, ami évekkel ezelőtt még elegendő volt. 

Mások az elvárások, mások a szükségletek. A Maslow-piramis egyre magasabb fokán álló 

szükségletek kielégítését várja a turista, amelyhez a digitális korszak és a technológiai 

fejlődések még nagyobb löketet adnak. Mindezek a marketingkommunikáció során 

látványosan bemutathatók. Jelenleg ezek mögött még vannak friss fejlesztések, 

termékfejlesztési gyakorlatok, azonban eljön az az idő, főként, ha marad a 

marketingkommunikáció fókuszú tevékenység, amikor már mindezek újfent elavulttá 

válnak és nem lesz elég egy kommunikációs jó gyakorlat a piaci jelenléthez. Ennek 

tudatosítása leginkább az operatív egységek körében fontos, kiinduló feladat, hiszen noha a 

marketingkommunikáció terén lehet elérni látványos szakmai sikereket (lásd 

kommunikációs díjak), mégis nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a 
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marketingkommunikáció is csak akkor lehet sikeres, ha annak tartalma megalapozott és 

valós. Emellett a szervezeteknek nincs meg a megfelelő humánerőforrás bázisa, hiszen a 

termékfejlesztés és az ehhez szükséges aktív, belső hálózati kapcsolatok kiépítése akár 

külön embert is igényelne.  

Az árpolitikához (2. P) kapcsolódó tevékenységek fontosságát még kevésbé ítélték 

meg hangsúlyosnak a válaszoló TDM szervezetek (3,2 pont). Ennek hátterében az állhat, 

hogy nem profitorientált szervezetekként, a jelen (pályázati forrásokhoz kötött, 

szabályozott) működési környezetben e téren nem is rendelkeznek különösebb 

mozgástérrel a szervezetek. Klasszikus, utazási irodai tevékenységet törvényileg nem 

folytathatnak, így a desztinációkat tulajdonképpen nem üzleti alapon képviselik, hanem 

sokkal inkább „pusztán” marketing szervezetként, csak összetettebb feladatkörrel. Így 

tulajdonképpen nem „desztinációkat” értékesítenek, hanem desztinációkat képviselnek, 

éppen ezért a klasszikus árpolitika és az ahhoz kapcsolódó tevékenységkör megmarad az 

egyes szolgáltatók és attrakciók szintjén.  

A 3. P (elosztási csatornák) megválasztása a TDM szervezetek szerint közepesen 

fontos, 3,6 pontra értékelték ezt. Az elosztási csatornák sokfélék lehetnek, online és 

offline, közvetlen és közvetett csatornák egyaránt. Ma a TDM szervezetek válaszai alapján 

erős az online világ felé történő eltolódás. A „rendszert” itt is megzavarja, hogy a TDM 

szervezetek voltaképpen nem utazási irodák, így rajtuk keresztül csak bizonyos 

szolgáltatások értékesíthetők és azok sem csomagban, hanem önállóan, külön-külön. Ez a 

mai „két kattintással lefoglalom” a nyaralásom világban ugyanakkor a tevékenység 

szempontjából versenyhátrányt jelent, noha tagadhatatlan, hogy a desztinációs honlapok 

kialakítása és üzemeltetése viszont fontos elosztási csatornát jelenthet, főként abban az 

esetben, ha ott működik szálláshely foglaló rendszer. Utóbbi a TDM szervezeti rendszer 

kiépítésekor nagy reményeket ébresztett a TDM szervezetekben. Több szervezet is úgy 

látta, hogy ezáltal kerülhet közelebb a szálláshely szolgáltatókhoz, illetve bevételeit 

növelheti a foglalások utáni jutalék rendszerben. Ugyanakkor a 21. századi trendek és a 

szállásfoglaló portálok ezt jócskán felülírták, hiszen egy-egy ilyen modul működtetése a 

TDM szoftverekben komoly kiadásokkal jár, a szállásfoglaló portálok pedig hatalmas 

online marketing és Ad Words kerettel rendelkeznek, amelyeknek köszönhetően mindig a 

kereső motorok találati listájának elején jelennek meg a desztináció szálláshelyeire való 

keresés során. Ilyenformán a turisták nem a desztinációs honlapokon, hanem e 

szállásközvetítő felülteken foglalnak inkább, már csak azért is, mert sokszor itt jóval 

alacsonyabb áron, akár csomagban juthatnak az egyes szálláshelyek kínálathoz. Ma a TDM 
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szervezetek 37%-a üzemeltet szálláshelykereső modult honlapján, míg 25,9%-uk biztosít 

ott szállásfoglalási lehetőséget.  

A csomagok kialakítása (6. P) a TDM szervezetek szerint 3,8 pont fontosságú. Ennek oka 

az lehet, hogy e tevékenységet bizonytalanság övezi, hiszen a szerveztek, mint ahogy már 

említettem, utazási irodai jogkörrel nem rendelkeznek. Ugyanakkor a kiírt – és azóta 

visszavont pályázatokban már hangsúlyosan jelent meg a csomagok kialakításának 

lehetősége. Ez nem feltétlenül azok értékesítését, hanem különböző programcsomagokat, 

akár tematikus vagy célszegmensek szerint kialakított programajánlatokat is jelenthet, 

amelyeknél az egyes szolgáltatásokat az utazás irodai jogkör hiányában nem a TDM 

szervezet értékesíti, vagy nem egyben teszi azt.  

 Annak ellenére, hogy a TDM szervezetek fontos feladatként tekintenek a 

marketingre, erre vonatkozó stratégiával pusztán a TDM szervezetek 29,6%-a rendelkezett 

a vizsgálat időpontjában. A válaszoló TDM szervezetek 64,8%-ában jelenleg kialakítás 

alatt áll a marketing stratégia, míg 5,6%-uk nem is rendelkezik ezzel. Azok, akik 

rendelkeznek ilyen stratégiával, vagy jelenleg dolgoznak rajta, legnagyobb részben saját 

maguk, azaz a TDM szervezet operatív egysége készítette el ezt a dokumentumot. 30,2%-a 

a TDM szervezeteknek külsős céggel közösen készítette el azt. A marketing stratégia 

készítésébe a TDM szervezetek 16,3%-a vonta be a tagokat, míg 11,2%-uk esetében 

kizárólag külsős cég dolgozott azon.  

 

7.3.4. Marketingkommunikáció  

 

Láthattuk, hogy a TDM szervezeteknek a marketing során, így a 

marketingkommunikációban milyen hangsúlyos szerep jut. Ma ennek ismertek 

hagyományos, ha tetszik internet előtti módjai és online módjai egyaránt, melyeket az 

alábbiakban mutatok be. A marketingkommunikáció eszköztára igen széles, különösen a 

desztináció marketingben áll számos eszköz az egyes desztinációk rendelkezésére (Kovács 

P. 2004, UNWTO 2014, Piskóti I. 2016). E széles palettából én a legismertebb, 

leggyakoribb eszközöket soroltam fel a kérdőívben, ahol arra kértem a TDM szervezetek 

képviselőit, hogy amellett, hogy megjelölik, használják-e az adott eszközt vagy sem, egy 

egytől ötig tartó skálán adják meg azt is, mennyire értékelik azok hatékonyságát 

tapasztalataik alapján. 
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Hagyományos marketingkommunikációs eszközök 
 

A „hagyományos” marketingkommunikációs eszközökről általában elmondható, hogy 

hatékonyságuk alacsonyan értékelt, minden ide sorolható kategória 4 pont alatti értéket 

kapott, kivétel a saját arculat, logó (4,4 pont) (33. ábra). A válaszoló TDM szervezetek 

94,4%-a kifejezetten fontosnak tartja, hogy a desztináció egységes arculattal, szlogennel és 

akár színvilággal jelenjen meg a marketingkommunikáció során a turisztikai piacon. A 

kérdőívet kitöltő desztinációk 77,8%-ának van egységes arculata, 14,8%-uk esetében 

folyamatban van ennek kidolgozása, míg 7,4%-ban nem találunk egységes arculatot. A 

TDM szervezetek 9,3%-a úgy nyilatkozott, hogy már a TDM szervezeti működés előtt is a 

jelenlegi arculattal jelentek meg a turisztikai piacon. A legtöbben, a TDM szervezetek 

61,1%-a, a TDM szervezeti működés egyik első és legfontosabb lépéseként kezdte meg az 

egységes arculat kialakítását, míg a 29,6%-uk esetében működés közben döntöttek úgy, 

hogy a sikeres piaci jelenléthez mindenképpen szükséges ez.  

A hagyományos eszközöket vizsgálva hatékonynak mondható a TDM szervezetek 

megítélése alapján a szórólap, prospektus, amely természetesen minden desztinációban 

elérhető. A turisták még mindig keresik és igénylik, hogy a tartózkodás során kezükbe 

vehessenek a desztinációról ismertetőket, színes kiadványokat. Ezeket a TDM szervezetek 

vagy szezonálisan, vagy tematikusan készítik el, illetve létezik általános, a desztinációt 

résztelesebben bemutató változatuk is. Jellemzően szálláskatalógussal, a desztináció 

látnivalóit bemutató kiadványokkal, leporellókkal, illetve térképekkel jelennek még meg a 

TDM szervezetek. A térképek szerepe a desztinációk esetében fontos, hiszen ezek 

segítségével a turista „kézbe” veszi a desztinációt, így nagyon lényeges annak tartalma és 

megjelenése. Amellett, hogy segítik az utazókat a desztinációban való tartózkodás során, 

hiszen számukra az egy ismeretlen hely, orientálják is őket az egyes látnivalók irányába. 

Ezért fontos, hogy érthetőek legyenek és megjelenésükben tükrözzék desztináció arculati 

elemeit. Emellett a térképeken más információk is elhelyezhetők (Yan L. – Lee M. Y. 

2015).  

Klasszikus marketingkommunikációs eszköz például az rendezvénynaptár, 

amelynek összeállítása, online és print formában történő közzététele a szervezetek 81,5%-a 

esetében vállalt feladat. Ennek összeállítása természetesen nem kis feladat, szükséges 

hozzá mindenképp a szervezetek és a tagok közti aktív és naprakész kommunikáció. A 

rendezvények száma az egyes desztinációkban kifejezetten magas lehet, azt a TDM 

szervezetek tematikusan vagy időpont szerint tehetik közzé. A kiadványok többsége 



143 

 

ingyenesen érhető el a Tourinform irodákban, információs pontokon, vagy honlapokon. 

Szintén 3,8 ponttal értékelték a TDM szervezetek az imázs-filmek hatékonyságát, amelyek 

a vizsgált desztinációk nagy százalékában elérhetők. Ezek jelentősége az utóbbi időben, 

főként az online és közösségi média felületek megjelenésének köszönhetően terjedtek el. A 

TDM szervezetek által legkevésbé használt eszköz a desztináció elhelyezése 

reklámfilmben, TV műsorban, valamint a TV, illetve rádió reklám, ezek hatékonyságának 

megítélése is alacsony. Legkevésbé hatékony a TDM szervezetek válaszai alapján a vásári 

megjelenés (2,8 pont), amely az utóbbi években vesztett igazán sokat megítéléséből. A 

turisztikai vásárok – legalábbis Magyarországon – kimentek a divatból. Ez köszönhető az 

online világ előretörésének, hiszen otthon kényelmesen, akár a fotelból, egyénileg 

megszervezhetők az utazások. A különböző szállásfoglaló oldalakon, és főként a 

kuponoldalakon csomagban és piaci árnál akár jóval nagyobb kedvezménnyel is 

foglalhatók az utazások. Ez utóbbiak szakmai megítélése persze vitatott, mindenesetre 

hatásuk érződik a vásári megjelenés közönség általi megítélésében is. A TDM szervezetek 

megítélése alapján egy-egy ilyen vásári megjelenés fajlagos költsége kiadási (munkabér, 

dolgozók úti- és szállás költsége, helypénz) oldalon nagyobb, mint amekkora bevétel 

származhat abból. A TDM szervezetek 14,8%-a nem vett részt vásáron, ugyanakkor 

elmondható, hogy azok a desztinációk, amelyek részt vesznek ezeken a vásárokon, sokkal 

inkább hagyományból és szakmai kapcsolati építés céljából jelennek meg ott, mintsem 

tényleges vendégkör elérése érdekében.  

Érdekes, hogy PR ajándékok, desztinációs szóróanyagok a vizsgált desztinációk 

11,1%-ában nem érhetők el, ezek hatékonyságának megítélése is a sereghajtók közé 

tartozik. Ausztriában, Németországban ennek is nagyobb hagyományai vannak, ahol ezek 

a tárgyak fontos szerepet kapnak a márkaépítés során, az identitástudat kiépítésében (a 

kereslet és a kínálat szempontjából egyaránt), hiszen jó felületei az arculati elemek 

megjelenítésének. Emellett a partnerekkel, potenciális partnerekkel való kommunikációban 

is fontos szerep jut ezeknek, egy-egy delegáció látogatása során.  
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33. ábra: Hagyományos marketingkommunikációs eszközök és azok megítélése a vizsgált 
TDM szervezetekben 

 

Forrás: saját felmérés 

 

Online marketingkommunikációs eszközök 
 

Az internet a mindennapokban és a marketingkommunikációban, így a turizmus 

marketingben és a turisztikai szolgáltatások, valamint attrakciók értékesítésében betöltött 

növekvő szerepe mára tagadhatatlanná vált (Buhalis, D. 2000, Török P. 2002, Buhalis, D. 

2003, Buhalis, D. – O’connor, P. 2005, Buhalis, D. – Law, R. 2008). Az internet iránt 

megnövekedett érdeklődés, az előfizetők számának rohamos emelkedése 5 , a technikai 

feltételek fejlődése új módját teremtette meg a kommunikációnak, amely az egyes 

gazdasági folyamatokban (pl. értékesítés) is nagy szerepet kap, és amelynek alakulásával 

kihívás lépést tartani a 21. században. Ugyanakkor az interneten való jelenlét számos 

                                                           
5 http://www.internetworldstats.com/ 
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előnyhöz is juttatja az érintetteket, a keresleti és a kínálati oldalt, így például a turisztikai 

szereplőket, desztinációkat. Ilyen például az azonnali hozzáférés lehetősége, a globális 

jelleg, az egyidejű, naprakész kommunikáció vagy akár a multimédia jelleg (Török P. 

2002). A turisztikai honlapok, desztinációs honlapok – amellett, hogy fontos információs 

felületei a turistáknak, szerepet játszanak az utazástervezésben, valamint utazás alatt is. 

Egyre inkább más funkciók is elérhetők általuk, például szállásfoglalás, vásárlás, 

utazástervező modul. Az egyes oldalak egy-egy oldalon történő regisztráció után akár 

személyre is szabhatók, a tartalmak az egyéni érdeklődésnek megfelelően a különböző 

internetes beállítások segítéségével személyre szabhatók. Ez hatalmas versenyelőny az 

utazás irodai szervezéssel szemben, mindemellett, hogy a szolgáltatások lefoglalhatók, 

megvásárolhatók, a nap bármely szakában, szinte a fotelből, így a kényelem, mint 

kulcstényező fontos versenyképességi faktorrá vált. A különböző honlapok 

keresőoptimalizálása és az egyéb online marketing tevékenység mára külön iparággá nőtte 

ki magát. Noha a TDM szervezetek többsége kénytelen e feladatokat magára vállalni és 

sok esetben önállóan végezni, tehermentesítve ezzel a desztinációk egyéni turisztikai 

érintettjeit és egységben képviselve őket. Így e téren fontos a naprakészség és a folyamatos 

továbbképzés, hiszen napról napra változó trendekkel és kihívásokkal kell szembenéznie a 

TDM szervezetek munkatársainak.  

Az online marketingkommunikációs eszközök hatékonyságának megítélése – 

hasonlóan a hagyományos eszközökhöz – szintén eltérően alakul, azzal a színezettel, hogy 

itt több a felsorolt opciók közül az olyan lehetőség, amelyeket a TDM szervezetek csak 

elenyésző százaléka használ. Ez utal arra, hogy mennyire bizonytalan a TDM szervezetek 

online kommunikációja, annál is inkább, ha megvizsgáljuk, hogy annak központi elemeit a 

lehetőségek széles tárháza ellenére is, a saját honlap és a facebook oldal jelenti.  

A leginkább hatékonynak a saját honlap (4,5 pont) (34. ábra), illetve a facebook 

oldal (4,6 pont) bizonyult a TDM szervezetek válaszai alapján. Ezzel szemben az 

önkormányzatokkal és a más szervezetekkel közös honlapok hatékonyságát jóval 

alacsonyabbnak ítélték meg a szervezetek, noha az is igaz, hogy a válaszoló TDM 

szervezetek többségének esetében ez nem is használt eszköz. Érdekesség, hogy facebook 

oldallal több válaszoló desztináció rendelkezett, mint saját honlappal. Ez még inkább 

mutatja annak kommunikációban betöltött szerepét.  

A social media mindennapi életünk részévé vált, a turizmusban és a desztinációk 

marketingjében is egyre nagyobb szerepet kap, éppen ezért egyre több kutatás fókuszába 

kerül e téma (Zeng, B. – Gerritsen, R. 2014). Egyre több utazó keres és oszt meg tartalmat 
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utazás előtt, alatt és után is ezeken a közösségi média felületeken, így mára e felület fontos 

motiváló, utazási döntést befolyásoló platform lett, amelyet az egyes turisztikai attrakciók, 

szolgáltatások és desztinációk is felismertek (Xiang, Z. – Gretzel, Z. 2010, Ružić, D. – 

Biloš A. 2010, Lanner R. et al. 2010, Amersdorfer D. et al. 2010, Sigala M. et al. 2012, 

Chung, N. – Koo, C. 2015). Épp ennek köszönhető ez a nagyfokú social media jelenlét, 

hiszen ez a felület valójában a szájról szájra propaganda online megnyilvánulási formája, 

amely ezzel együtt megannyi előnnyel és hátránnyal, veszéllyel jár. A desztináció 

menedzsmentben fontos a megerősítések és visszajelzések szempontjából a közösségi 

média jelenlét, amely azonban amennyire pozitív, annyira negatív képet is tud festeni adott 

célterületről. Éppen ezért fontos, hogy a TDM szervezetek okosan és következetesen 

használják a social media felületeket, és megfelelően kezeljék az ott érkező kritikákat, 

turista-véleményeket. A közösségi oldalak felhasználhatók a monitoring tevékenység során 

is, hiszen különböző eszközök segítségével ezeken megismerhető a turisták desztinációról 

alkotott véleménye, tapasztalatai, amelyek megosztására akár közvetlenül is kérhetjük őket 

e felületeken.  

Egyéb közösségi média felülettel – például twitter, instagram, pinterest – a TDM 

szervezetek elenyésző százaléka rendelkezett, hatékonyság szempontjából ezek közül 

legjobb megítélése az instagramnak van. Ezek ismertsége és elismertsége még kevéssé erős 

hazánkban, noha ausztriai és németországi desztinációk esetében már kéz a kézben jár ezek 

következetes használata a social média kommunikációban, főként a twitter és az instagram 

jelenlét erős. Egyes desztinációk skype és snapchat elérhetőséget is biztosítanak, amelynek 

segítségével személyesen és térítésmentesen tudnak kommunikálni akár a már területen 

tartózkodó turistákkal, akár a potenciális turistákkal.  

Hírlevelet a válaszoló TDM szervezetek 87%-a alkalmaz a 

marketingkommunikáció során, ennek hatékonyságát azonban csak 3,6 ponttal értékelték. 

Ezek szerepe azokban a desztinációkban fontos, ahol jelentős a törzsvendég bázis, így 

például fürdővel rendelkező települések esetében, ahol jellemző, hogy adott attrakció vagy 

szolgáltatás miatt nagyobb a visszatérő vendégek aránya. Számukra e hírlevelek 

segíthetnek az utazási időpont megválasztásában. A hírlevelek hátránya és előnye is 

egyben, hogy használatuk nagy adatbázis esetén lehet hatékony és sikeres, amelynek 

építésére számos módszer ismert. Ezek nemcsak a külső, de a belső kommunikációban is 

szerepet kaphatnak, hiszen a szolgáltatók ezáltal maguk is értesülhetnek desztinációjuk 

fontosabb történéseiről, fejlesztéseiről, miközben számukra is látványossá válik a TDM 

szervezetek tevékenysége.  
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Annak ellenére, hogy a helyi termékek szerepe egyre nagyobb a turizmusban (Szabó G. 

2013, Nezdei Cs. 2016) és a PR ajándékok és a szuvenírek (Köbli Á. – Szókisboris R. 

2016) kínálata is igen széles skálán mozog, a TDM szervezeteknek csupán 9,3%-ában 

érhetők el ezek online, webshop kínálatában. Ez ugyanakkor talán érthető is, hiszen a 

vendégek inkább a tartózkodás során szeretnek ilyen termékeket vásárolni, a webshopok 

szerepe inkább a speciális, helyi termékek árusítása esetében lehet fontos. Ugyanakkor 

ezek értékesítése általában megoldott az előállítók saját hálózatában.  

 

34. ábra: Online marketingkommunikációs eszközök és azok megítélése a vizsgált TDM 
szervezetekben  

 

Forrás: saját felmérés 

 

7.3.5. Humán erőforrás fejlesztés – képzés 

 

A turizmus egy dinamikusan változó ágazata a gazdaságnak, amelyet számos hatás ér, 

főként a 21. században, ezért fontos a benne dolgozók ismereteinek naprakészen tartása 

és/vagy esetleg a trendeknek megfelelően történő alakítása. Technikai, technológiai 

fejlődések sora határozta meg a turizmus nagy korszakait, amelyek sokszor nem is 

elsősorban a turizmus kiszolgálása érdekében kerültek fejlesztésre, mégis a turizmus lett a 

nagy nyertese ezeknek (pl. repülőgép feltalálása). De ide tartoznak azok a korukban  

4,5

2,9 2,6

3,7

3,2

4,6

3,3 3,9 3,3 3,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

sa
já

t 
h

o
n

la
p

ö
n

ko
rm

án
yz

at
ta

l k
ö

zö
s 

h
o

n
la

p

m
ás

 s
ze

rv
ez

et
te

l k
ö

zö
s 

h
o

n
la

p

o
n

lin
e 

h
ir

d
et

és
, b

an
n

er

in
te

rn
et

es
 k

ia
d

vá
n

yb
an

 
va

ló
 m

eg
je

le
n

és

fa
ce

b
o

o
k

tw
it

te
r

in
st

ag
ra

m

p
in

te
re

st

h
ír

le
vé

l

Megítélése (pont) Nem használja (%)



148 

 

innovációknak számító újítások a turizmusban, mint például az első utazási csomag 

megjelenése, amely Thomas Cook nevéhez köthető (Lengyel M. 2004, Michalkó G. 2004, 

Gyuricza L. 2008). Ezek mára fontos, meghatározó mérföldkövei a turizmus történetének, 

amelyek a korukban olyan újdonságnak számítottak, és meg kellett ismertetni a kereslet és 

a kínálat képviselőivel egyaránt.  

 A desztinációk versenyében nagy előnyt jelent az egyes fejlesztéseket elsők között 

végrehajtani, elsők között bevezetni valamit, vagy esetleg újítóként utat törni a piacon 

(Kovács P. 2004), amelyhez természetesen nemcsak a trendekkel (Aubert A. 2011), hanem 

azok hatásával és működésével is tisztában kell lenni (Rátz T. 1999, Puczkó L. – Rátz T. 

2001). Ez pedig csak a folyamatos képzéssel, továbbképzéssel lehetséges, amelyre 

napjaink felgyorsult, információkkal teli világában igenis nagy szükség van, hiszen aki 

lemarad, az kimarad, nemcsak a valóságos térben, de ma már a virtuális világban egyaránt.  

 Ezzel a TDM szervezetek többsége is tisztában van, a kérdőívet kitöltők 60,4% 

nagyon fontosnak, 26,4%-a fontosnak, 13,2%-a közepesen fontosnak tartja a folyamatos 

képzést. A képzésen való részvételt jellemzően pályázati forrásokból finanszírozzák, így a 

szervezetek 81,3%-a képezte alkalmazottait, de jelentős az önerő (45,8%) és az 

önkormányzati támogatás is (12,5%). Ez egyébként egy jellemző formája a képzések 

elérésének, hiszen a kiírt hazai és európai uniós pályázatok ennek megfelelő keretet 

biztosítottak az elmúlt időszakban. Jellemzően a képzések száma is nagyobb volt a 

különböző támogatásoknak köszönhetően, illetve az TDM pályázatok keretében többen 

vállaltak be képzésen való részvételt, ezzel is erősítve nemcsak a humánerőforrás bázist, 

hanem a TDM pályázatok sikerességét is, hiszen ezek pontot értek a bírálás során.  

 A képzési formák közül a TDM és egyéb szakirányú képzések, továbbképzések a 

leginkább hasznosak a szervezetek munkatársai szerint, amelyet a tréningek és a 

workshopok követnek hasznosság megítélésének tekintetében.  

 A képzések típusát vizsgálva megállapítható, hogy igen változatos az a paletta, 

amelynek kínálatában képzéseken vettek részt a TDM menedzserek és azok munkatársai. 

Legnépszerűbbek a turisztikai szakirányú képzések, amelyeken a TDM menedzserek 

44,4%-a vett részt. 24%-a megkérdezett szervezetek menedzsereinek ugyanakkor nem vett 

részt ilyen képzésen, míg 27,7%-ban a TDM menedzser, valamint egyéb munkatársak is 

részt vettek ezeken. Ezzel szemben egyéb menedzsment tartalmú képzésen a szervezetek 

44,2%-ában senki nem vett részt. Szakmai gyakorlaton a TDM szervezetek 88,4%-ában 

nem vettek részt, így ez – noha intenzív ismeretszerzést biztosító formája a személyes 

fejlődésnek – nem ismert, bevett forma a hazai rendszerben. Ennek oka, hogy a 
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szervezetek kapcsolatai (főként külföldi) hiányosak, egy szakmai gyakorlati program olyan 

hosszú idő, amennyi időre nem feltétlenül tudja nélkülözni a szervezet az első számú 

emberét, kiváltképp, hogy láthattuk a back office irodák humán erőforrása alacsony. 

Emellett a menedzserek többsége már 30 év feletti, nehezebben mozdul ki és hagyja ott a 

megszokott környezetét, egy szakmai program alapos megismerése pedig legalább négy 

hét. 

 Népszerű viszont a marketing témájú képzés, ami nem is meglepő, hiszen 

napjainkban nagyon divatos a marketing, emellett a szervezetek tevékenységének egyik 

ága is ebben csúcsosodik ki. A marketing, ezen belül is az online marketing ma egy igen 

gyorsan változó műfaj, és jóval többet jelent egyszerű kommunikációnál. Magában foglalja 

a terméktervezést, árpolitikát, sőt a desztinációk esetében külön, speciális elemei is vannak 

(Kovács P. 2004). Mindemellett ez az a területe a képzéseknek, ahol a leggyorsabban, 

leglátványosabban lehet fejlődést elérni, valamint – főképp az online marketing esetében – 

mindig új és naprakész ismeretekre lehet szert tenni. Természetesen minden desztináció – 

ebben az esetben is – egyedi és speciális eset, így a képzések során fontos, hogy a 

tanfolyamon részt vettek, hogyan és miként fordítják le saját desztinációjuk „nyelvére” az 

újonnan szerzett információkat, tapasztalatokat. Napjainkban a marketing eszköztára olyan 

széleskörű és összetett, hogy ezen eszközök alkalmazása és kombinálása mindenképp 

megfontolt, és a szervezetek hosszú távú stratégájába illeszkedő eszközök megválogatását 

követeli meg. Marketing képzésen a szervezetek 66%-ának munkatársa vett részt.  

 Ezek mellett a nyelvi és infó-kommunikációs képzések a szervezetek 50-50%-ában 

voltak népszerűek. A nyelvi felkészültség a turizmusban elengedhetetlen, alapvető feltétele 

a vendégfogadásnak a fő küldő terület/ek nyelvének legalább alap szintű ismerete. Emellett 

a nyelvi ismeretek a továbbképzés, a turisztikai trendek megismerésének alapját is jelentik, 

hiszen idegen nyelven számos olyan anyag, vagy akár online tanfolyam is elérhető, 

amelyek hozzájárulnak a desztinációban dolgozók tudásának bővítéséhez. Az infó-

kommunikációs képzések népszerűsége szintén napjaink trendjeihez igazodik, a különböző 

online felületek és alkalmazások kezelésének naprakész ismerete ma már elengedhetetlen 

egy desztináció sikeres piacra lépéséhez és piaci jelenlétéhez. A különböző online felületek 

és közösségi média oldalak számos lehetőséget kínálnak arra, hogy az egyes turisztikai 

szolgáltatók és attrakciók, így akár a desztinációk is a lehető legtöbb emberhez, és ami a 

legfontosabb, hogy a legrelevánsabb célcsoportokhoz jussanak el. Ehhez elengedhetetlen 

ezen felületek ismerete, úgy a bennük rejlő lehetőségek, mint a konkrét alkalmazásuk 

ismerete egyaránt.  
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A szervezetek 33,9%-ában önfejlesztő tréningen vettek részt az alkalmazottak, TDM 

menedzserek és egyéb alkalmazottak. Az önfejlesztés, a különböző vezetői és egyéb 

kommunikációs technikák elsajátítása nagyon fontos, hiszen amellett, hogy egy-egy 

desztinációban mennyiségileg is több attrakciót és szolgáltatót kell összefogni, ez azt is 

jelenti, hogy a kisvállalkozások és a nagy vállalatok „nyelvén” egyaránt érteni kell. A 

kommunikáció fontos a szervezetek mindennapi működése során, nemcsak a vendégek, 

potenciális vendégek felé, hanem az irodán belül és a tagok felé is.  

 Egyéb képzéseken a TDM szervezetek 49%-ának munkatársai vettek részt, így 

például a fogyatékkal élőkhöz való viszonyulás és kapcsolatfelvétel alapjait megtanító 

képzésen, vagy egyéb turisztikai témájú, kapcsolódású képzéseken.  

 A TDM szervezetek emellett nemcsak a munkatársaknak, hanem a tagjaiknak is 

szerveznek és biztosítanak tanfolyamon való részvételt. A képzések típusát tekintve ez 

esetben a legnépszerűbbek a marketing képzések (61,4%), a speciális, tematikus tréningek, 

workshopok (59,1%), valamint az info-kommunikációs képzések (43,2%). Nyelvi képzést 

csak a szervezetek 38,6%-a biztosított tagjainak, míg speciális képzést (pl. fogyatékkal 

élőkhöz való hozzáállás fejlesztése) (11,4%), valamint animátor képzést (9,1%) a 

szervezetek kis része biztosított. Egyéb jellegű képzést a TDM szervezetek 9,1%-a tartott, 

míg 5,4%-a nem biztosított a tagoknak képzést.  

 A képzés egyik speciális formája, ha úgy tetszik, a study touron való részvétel, 

amely a turizmusban nem szokatlan, főként utazási irodák esetében, illetve a sajtó 

munkatársainál, bloggereknél bevett forma. Ezek alkalmával egy szervezet munkatársai, 

képviselői és/vagy tagjai felkeresnek egy választott desztinációt, amely fejlettségében 

hasonló utat járt be és/vagy profiljában azonos, mint a küldő szervezet. Az utazások alatt a 

résztvevők szakmai programok, előadások és személyes megtapasztalás során 

ismerkedhetnek meg azzal, „hogyan csinálják mások, avagy a szomszéd fűje mitől 

zöldebb?!”. A szervezetek ilyenkor választhatnak hazai, vagy külföldi úticélt egyaránt. A 

kérdőívet kitöltők közül mind belföldön (84,9%), mind külföldön (56,6%) leginkább a 

TDM menedzserek vettek részt study tour-on. Egyéb TDM szervezeti munkatársak kisebb 

arányban, de még biztató többségben vettek részt ilyen utakon: belföldön (79,2%), 

külföldön (47,1%). A TDM szervezetek tagjai ezzel szemben belföldön (71,6%) és 

külföldön (is) (41,7%) alacsonyabb arányban vettek részt. A megkérdezett szervezetek 

kimagasló többségben, 94,3%-ban nagyon hasznosnak találták az ilyen utakon való 

részvételt, ami nem is csoda, hiszen ezek alkalmával személyesen ismerhetik meg más 

szervezetek működésének alapjait és leshetik el a jó gyakorlatokat. Az utazások alkalmával 
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a szervezetek belső és külső kapcsolati rendszere is erősödik, a tagok és munkatársak 

között erősödik a kötelék, míg a belföldi és külföldi partnerek irányában szintén javul a 

kommunikáció.  

 

7.3.6. Monitoring tevékenység a TDM szervezetekben  

 

A monitoring tevékenység fontos része a TDM szervezetek munkájának, amely a legutóbb 

kiírt – noha azóta visszavont – TDM pályázatokban is hangsúlyos, a korábbi pályázatoknál 

hangsúlyosabb szerepet kapott. Ennek oka, hogy a szervezeteknek fontos a visszajelzés, 

hogy lássák mely területeken erős és mely területeken hiányos a tevékenységük. A 

jelenlegi turizmusuk megismerése jelenti ugyanis a jövőbeli, hosszú távú tervezés alapját. 

Az ismert gyengeségek és erősségek fényében a desztináció jól elhelyezhető a turisztikai 

piacon, felismerhetők a pozitív vagy negatív trendek, amelyek befolyással vannak a 

desztináció életére és kitűzhetők a desztináció jövőjét meghatározó célok. Ezek 

ismeretében megindulhat a stratégiai tervezés, az egyes célok eléréséhez szükséges 

projektek és eszközök megválasztása.  

 A folyamatos monitoring egyfajta visszajelzés is a desztinációra és a TDM 

tevékenységre vonatkozóan, ami amellett, hogy a pályázatokban megadott indikátorok 

miatt kötelező tevékenység is, a TDM szervezetek munkatársai számára is fontos 

információértékkel bír e tevékenység outputja (Lengyel M. 2008).  

 Mindezt alá támasztja az Európai Unió által 2016-ban kidolgozott „Európai 

Turizmus Indikátorrendszer” is (ETIS), amely a desztinációk fenntartható menedzsmentjét 

tartja szem előtt (European Union 2016). Ebben 27 alap és 40 választható indikátor került 

meghatározásra. A rendszer a vizsgálat során figyelembe vesz gazdasági tényezőket, 

szociális és kulturális tényezőket, valamint környezeti tényezőket egyaránt.  

Ennek, vagy egyes elemeinek használata a monitoring során  

• támogatja a döntéshozatalt, valamint az egyes desztinációk 

összehasonlíthatóságát, így lehetővé téve a piaci pozícionálást és a 

versenytársak azonosítását,  

• segíti a stratégiai tevékenységet, a célkitűzést és a stratégiai mérföldkövek 

megválasztását, 

• erősíti a szervezetekben a belső kohéziót, hiszen az egyes mutatók és azok 

integrálása igényli a szolgáltatók bizalmát (adatszolgáltatás a nem 
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kötelezően gyűjtött adatok esetében például) valamint együttműködését, 

akár csoportmunkáját,  

• feltárja az erősségeket és gyengeségeket, amely utóbbiak kiszűrése a 

rendszerből hozzájárulhat a turisták kényelmének és élményszerzésének 

magasabb szintű biztosításához, valamint a kínálat oldal gazdasági 

fejlődéséhez,  

• jó és kölcsönös kapcsolatot feltételez a TDM szervezet operatív egysége és 

a turisztikai szereplők között, amely a hosszú távú és fenntartható turizmus 

alapja. 

A monitoring tevékenység során a szervezetek kitérhetnek olyan vizsgálatok készítésére, 

mint a turisták turisztikai térhasználatának megismerése (Juray T. 2008, Horváth Z. et al. 

2016). Mind a desztináció határain belüli, mind az azokon túlmutató mozgásirányok 

feltérképezése fontos a menedzsment során, hiszen ez mutatja a desztinációk valós határait. 

Ezek alapján kezdeményezhető a desztinációfejlesztés új szintjének vagy dimenziójának 

kialakítása, ahol indokolt, akár térségi szinten is. A feltérképezett turistamozgás irányai 

ugyanis kijelölik a turista érdeklődés fókuszait, amelyek együttműködések, új partnerségi 

kapcsolatok kialakítására hívhatják fel a figyelmet. Természetesen a turistamozgás, főként 

a 21. századi trendeknek köszönhetően, különböző eszközök és módszerek segítségével 

irányítható (Aubert A. et al. 2014a, Aubert A. et al. 2014b, Pálfi A. 2016). 

A szervezetek munkatársai szerint a desztinációk sikeressége egyértelműen (75,5%) 

a desztináció iránti kereslet növekedésében mutatható ki. Ez nem is csoda, hiszen ez az a 

mutató, amely a leginkább követett és a KSH adatszolgáltatása alapján leginkább elérhető, 

statisztikailag jól leírható. A vendégéjszaka szám, mint láthattuk az egyes pályázatok 

kiírásánál is meghatározó szerepet kapott, illetve ennek növekedését tűzték ki leginkább a 

TDM szervezetek tevékenységük sikerességét meghatározó indikátorként pályázataikban. 

A szervezetek 58,8%-a szerint fontos sikertényező a desztináció ismertségének 

növekedése, noha ez kevésbé mérhető, abszolút számokban önmagában az ismertség ténye 

talán kevéssé kifejezhető. Hatását a mindennapi TDM tevékenység során az információs 

irodákban, illetve online felületeken, elsősorban közösségi oldalakon lehet mérni. Tény, 

hogy az ismertség önmagában nem emeli a vendégéjszaka számot és nem generál 

magasabb turisztikai bevételeket, ugyanakkor természetesen az ismertség növekedése 

potenciális turistákat jelenthet a desztinációknak, akik a különböző marketingeszközökön 

keresztül, akár célzottan is megszólíthatók.  
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A válaszoló szervezetek 54,7-54,7%-a szerint a jelentősebb termékfejlesztések (pl. 

kedvezménykártya rendszer bevezetése) és az önfenntartási képesség is fontos 

sikertényező. Utóbbi természetesen erősen összefügg a turizmusból származó bevételekkel 

és így a vendégéjszakákkal, hiszen a szervezeteknek az IFA bevételek részéből vagy 

egészéből van jelentős bevétele. Az önfenntartási képesség azonban ennél egy összetettebb 

„mutató”, hiszen ehhez hozzájárulnak az egyéb tevékenységből származó bevételek, vagy 

akár a tagdíjak is, így ez valamelyest jelzi a TDM tevékenység hatékonyságát is. Hiszen ha 

a szervezetek munkája ismert és elismert a szolgáltatók, attrakciók körében, a tagdíjak 

befizetése nem jelent gondot. Éppen ezért a stabil tagság és akár a tagság bővülése 

elengedhetetlen feltétele az önfenntartás elérésnek. Ezt, valamint a szezonalitás 

csökkenését a szervezetek 52,8-52,8%-a gondolta sikertényezőnek. Utóbbi a turizmus és 

így hazánk turizmusának is egyik legnagyobb kihívása, amelyre a korábbi fejezetekben 

már utaltam. Ennek csökkentésére ma számos eszköz ismert, ezek inkább fesztiválokhoz, 

rendezvényekhez, vagy különböző projektekhez kötődnek, hiszen az egyes termékek 

(vízparti turizmus, hegyvidéki turizmus) szezonalitás jellemzői nem vesznek el a 21. 

században sem. Kezdeményezésekkel és kampányokkal lehet csökkenteni a szezonalitást, 

amelyre leginkább a Balaton turisztikai régióban látunk példát (Nyitott Balaton ősszel és 

télen).  

 Ezzel szemben a partneri kapcsolatok bővülését és az új szolgáltatások, attrakciók 

megjelenését a szervezetek csupán 32,1-32,1%-a vélte fontos siker tényezőnek. Ez arra 

utal, hogy a szervezetek inkább a meglévő turisztikai érintettekre alapoznak tevékenységük 

során, noha természetesen esetükben a beruházás-ösztönzés sikeressége fontos ismérv 

lehet, annak veszélyei (fenntartási nehézségek) azonban óvatosságra intik a TDM 

szervezeteket. Érdekes az is, hogy míg a rendezvények szervezését, mint láthattuk, 

kiemelten fontos feladatnak tekintik a TDM szervezetek, azok számának növekedését adott 

desztinációban csak csekély, mindössze 18,9%-ban tartják sikermutatónak a válaszolók, 

csakúgy, mint a pályázati sikerességet is. Ezt valószínűleg azért nem értékelték annyira 

magasan a szervezetek, mert az eddigi tapasztalatok alapján, ha rendelkezésre állt keret, a 

beadott pályázatok többnyire sikeresnek bizonyultak. A projekt alapú pályázati rendszer 

(amelyet pl. Ausztriában láthatunk) nem terjedt el Magyarországon.  

 A szakmai elismerések a szervezetek 26,4%-a szerint jelentenek sikertényezőt, 

noha itt kell megjegyezni, hogy ennek TDM szintre kifejlesztett értékelő rendszere ma 

nincs. Korábban működött (2011-2015 között) az MT Zrt. felügyelete alatt az Év TDM 

szervezete és az Év TDM menedzsere díjak megítélése. Előbbi tagsági reprezentativitásra 
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és bővülésre, szakmai programok megvalósítására, vendégéjszaka szám emelkedésre és 

stabil finanszírozásra, míg utóbbi magas szintű szakmai tevékenységre, hatékonyságra és 

hitelességre alapozottan került odaítélésre (http://tdm.itthon.hu/tdm-dij). Emellett a 

szervezetek egyéb minősítések (pl. EDEN-díj) kapcsán nyerhetnek szakmai figyelmet. 

Ezek jellemzően valamilyen tematika mentén jelölt vagy pályázat útján nyert elismerések, 

amelyekre szintén kevés példa van hazánkban. Nem feltétlenül a minőségi kínálat 

hiányában, hanem sokkal inkább a megfelelő minősítő rendszerek hiányában. Így 

valamilyen egyedi minőség szerint minősített desztinációkat csak elenyésző arányban 

találunk az országban, egy-két kezdeményezés kivételével (Sárvár, gyerekbarát 

desztináció; Kaposvár EDEN akadálymentes desztináció; Hévíz kerékpáros barát 

desztináció; Gyomaendrőd az ország első zöld TDM szervezete). Jól látszik, hogy ezek 

fókuszában valamilyen speciális téma vagy célszegmens áll. Nem vitás tehát, hogy ez a 

desztinációk versenyében komoly előnyt, marketingkommunikációs előnyt jelenthet.  

Az utóbbi időben – az internet és a marketing növekvő szerepének köszönhetően – 

jellemző, hogy attrakciók, szolgáltatók és így desztinációk is kommunikációs pályázatokon 

indulnak. A honlapok és offline marketing eszközök (szórólapok) szakmai zsűri által 

és/vagy közönség által történő versenyeztetése során így kiemelt figyelmet nyernek a 

szervezetek (pl. az Év honlapja), amely során konkrét szakmai tevékenységük 

megmérettetésére van lehetőség.  

 Ezek alapján jól látszik, hogy a TDM tevékenység sok oldalról ellenőrizhető, 

minősíthető, összetett feladat. A megkérdezett szervezetek 44,4%-a fontosnak tatja a 

monitoring tevékenységet, azonban elismeri, hogy jelenleg e téren a tevékenységüknek 

még van hová fejlődni. 29,6%-a a válaszoló szervezeteknek úgy nyilatkozott, hogy a 

monitoring fontos tevékenység, de erre nincs meg a szervezetek megfelelő forrása és 

kapacitása (humán erőforrás, idő). A szervezetek 24,1%-a fontosnak tartja ezt a 

tevékenységet és rendszeresen végzi is ezt.  

Természetesen kíváncsi voltam a tevékenység rendszerességére is. Mint kutató úgy 

gondolom, hogy fontos, hogy az ilyen irányú tevékenység integrálva legyen a TDM 

szervezeti működés során, amelynek része a rendszeresség is, hiszen így a kapott adatok és 

eredmények az egyes időszakokban jobban összevethetők, míg természetesen magának a 

monitoring tevékenységnek az ütemezése és tervezhetősége is adott. Úgy gondolom, hogy 

a mellett, hogy a pályázatok miatt fontos az utókövetés, a szervezetek egyéni érdeke is, 

hogy ismerjék desztinációjuk turizmusának keresleti és kínálati sajátosságait. A 

szervezetek 46,3%-ának esetében a monitoring tevékenységben semmilyen rendszeresség 
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nincs. 33,3%-a a szervezeteknek ezzel szemben évente folytat ilyen tevékenységet. A 

kitöltők 13,1%-a kétévente vagy annál ritkábban, míg 7,4%-a egyáltalán nem foglalkozik 

monitoringgal.  

A monitoring tevékenység igen összetett, hiszen mint láthattuk számos tényezőt 

tartanak a TDM szervezetek sikerfaktorként számon, amelyek mind-mind külön-külön 

mutatókkal jellemezhetők, írhatók le. A monitoring tevékenység leggyakrabban az adott 

desztináció keresleti és kínálati mutatóinak, azok változásának ismeretét jelenti, ez minden 

szervezet esetében indokoltan ismert, hiszen indikátorként szerepeltek az egyes mutatók a 

pályázatokban. Ennek adatbázisa leginkább a KSH és az egyéb adatgyűjtések, 

önkormányzati statisztikák (pl. IFA bevételek) lehetnek. Emellett a szervezetek 

legnagyobb része (79,6%) vendégelégedettség felmérést, valamint vendégkör felmérést 

(77,8%) végzett. Érdekes, hogy a szolgáltatók felmérését csak a szervezetek 44,4%-a 

végezte el, holott az ő véleményük és tapasztalataik ismerete is nagyon fontos, nemcsak a 

desztináció teljesebb ismerete, hanem a TDM tevékenység megítélése és a jövőbeli 

tervezés szempontjából is.  

Fórumokat a megkérdezett szervezetek 44,4%-a tartott, ebből a tagoknak a 

szervezetek 40,7%-a, míg a helyi lakosoknak 3,7%-uk. Ezek azért fontosak, mert a 

közvetlen kommunikációt teszik lehetővé az egyes érdekeltek és érintettek között, 

párbeszédre ösztönöz, így az egyes nehézségek, gyengeségek könnyebben feltárhatók a 

működés során, amelyre akár azonnal megoldási javaslatok és lehetőségek kereshetők.  

 A helyi lakosokat csupán a TDM szervezetek 20,4%-a kérdezte meg a TDM 

szervezeti működés óta, noha az előzőekben kitértem rá, hogy a helyi lakosság szerepe is 

fontos egyrészt a turisztikai szolgáltatók és attrakciók közti jó kapcsolat kiépítése 

szempontjából, másrészt a turizmus jobb megítélése miatt, ami hozzájárul a vendégekhez 

való pozitív hozzáálláshoz.  

A monitoring tevékenység eredményét a legtöbben az önkormányzatokkal osztják 

meg. Ez utal az önkormányzatok súlyára és rendszerben betöltött szerepére. Ezt követően a 

tagok, szolgáltatók, attrakciók ismerik meg leginkább ezek eredményeit. A helyi 

lakosságot és a nem tag szolgáltatókat, attrakciókat, szervezeteket csak elenyésző arányban 

tájékoztatják ezen tevékenységek eredményéről a szervezetek. Ennek hátterében 

természetesen az is áll, hogy ezek a szereplők a TDM tevékenység során közvetlenül nem 

érintettek, a helyi lakosok számára elegendő a minimális tájékoztatás a tevékenységre és az 

estleges új fejlesztési irányokra vonatkozóan, míg a nem tag érintettek sok esetben 
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elzárkóznak a TDM szervezetektől, így azoknak valamennyi tevékenységétől és 

eredményétől egyaránt.  

A szervezetek monitoring tevékenységét legnagyobb arányban a TDM szervezetek 

maguk végzik, ez elsősorban a rendelkezésre álló, külön, plusz források hiánya miatt van 

így. 16,7%-ban a szervezetek megbízott cég vagy kutató csoport segítségével végzik 

monitoring tevékenységüket, míg 9,3%-ban egyetem vagy főiskola segíti őket ez irányú 

munkájuk során.  

 

7.4. Külföldi desztináció menedzsment modellek gyakorlatának ismertsége és 
megítélése a vizsgált TDM szervezettel rendelkező desztinációkban  

 

A 2016-ban végzett kérdőíves felmérésben arra is kértem a kérdőívet kitöltőket, hogy az 

általam az évek során megismert és röviden felvázolt menedzsment modelleket 

véleményezzék. Itt a válaszadás során megjelölhették a szervezetek, hogy adott modellt 

ismerik-e vagy sem, és ha ismerik, jónak tartják-e azt vagy sem.  

Ausztriában és Németországban is a turisztikai desztináció menedzsment 

rendszeren belül többféle „modell” létezik, hiszen az egyes desztinációk annyira 

sokszínűek és összetettek, hogy ez indokolt is, nem is beszélve arról, hogy az egyes szintek 

is eltérő módon kiépültek. Természetesen itt nem sikerült valamennyi modellt felvázolni, 

hiszen valamennyi rendszer általam sem ismert, illetve a kérdőív terjedelme sem tette 

volna lehetővé ennek kivitelezését. Ezért arra törekedtem, hogy általános és könnyen 

megérthető modelleket tárjak a szervezetek munkatársai elé.  

A legtöbben azt az ausztriai modellt ismerték, amelyet erős térségi, tartományi 

kapcsolatok jellemeznek az alábbi hierarchia szerint: helyi; mikrotérségi/térségi; 

tartományi/regionális és országos szint. Ezt a hierarchiát a szervezetek 83,3%-a jónak is 

tartja a desztináció menedzsment működés szempontjából. Egy másik kérdés válaszai 

alapján leghatékonyabbnak a helyi szintet ítélték meg a válaszoló TDM szervezetek, 

amelyek 81,5%-a szerint optimálisan, a TDM alapelveknek és szellemiségnek megfelelően 

ez a szint működtethető. A választ adó desztinációk 59,3%-a szerint optimálisan 

működtethető még a térségi szint, míg a mikro térségi szint desztináció menedzsment-szerű 

működtetése csak a szervezetek 5,6%-a szerint indokolt. Országos szinten a TDM 

szervezetek csupán 22,2%-a szerint optimális a TDM működés, míg régiók szintjén csak 

13%-uk szerint az.  
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A második legismertebb modell kicsit inkább az előbbi modell fenntarthatóságába enged 

bepillantást. A szervezetek 85,2%-a ugyanis egyetért azzal, hogy az idegenforgalomhoz 

közvetlenül kapcsolódó vállalkozások idegenforgalmi hozzájárulást fizessenek. Vagyis, ne 

csak a tagdíjak és a szálláshelyektől beérkező IFA bevételek járuljanak hozzá a szervezetek 

fenntartásának finanszírozásához, hanem az egyéb turisztikai attrakciók és szolgáltatók is 

fizessenek valamilyen formában plusz idegenforgalmi hozzájárulást. Ennek bevezetése úgy 

gondolom nemcsak csökkentené a TDM szervezetek költségvetésének bizonytalanságát, 

hanem orvosolná azt a problémát is, hogy a TDM szervezet miként forduljon 

versenysemlegesen a TDM szervezetben nem tag turisztikai szereplők felé. Hiszen egy 

ilyen adó „kivetése” azonnal valamennyi turisztikai szereplőt is integrálná és érdekeltté 

tenné a sikeres TDM működés során. Természetesen sem a kereslet sem a kínálat oldaláról 

nem kell jelentős összegekre gondolni, ugyanakkor fontos azt látni, hogy a nagyobb 

fürdőkben akár több ezer, tízezer ember is megfordul vendégként szombatonként és 

vasárnaponként, akik tájékoztatásával és fogadásával ugyanúgy kell foglalkoznia egy TDM 

szervezetnek, noha tőlük (mivel vendégéjszakát talán nem is töltenek a térségben) a TDM 

szervezeteknek semmi anyagi haszna nincs. Hovatovább a TDM szervezetek 55,6%-a a 

turizmusban csak közvetetten érintett szolgáltatókat (pl. pékség, fodrászat) is megadóztatná 

turisztikai hozzájárulás címszóval. Ennek talán azokban a desztinációkban lehet 

relevanciája, ahol e szolgáltatók, főként a szépészeti szolgáltatást nyújtók szinte csomagba 

integráltan jelennek meg a kínálatban (pl. fürdővárosok: Hévíz, Hajdúszoboszló, vagy 

Sopron, Mosonmagyaróvár). Itt a termék alapja a gyógyturizmus vagy a medical wellness, 

amely maga után vonja a hosszabb tartózkodást, hiszen az egyes kúrák, kezelések több 

napot, akár hetet is igénybe vesznek, éppen ezért a keresett turisztikai és nem turisztikai 

szolgáltatások sorában e szolgáltatók is helyet kapnak kínálatukkal. Ennek a külön adónak 

abban az esetben lehetne relevanciája, ahol a turizmus a település életében különösen 

fontos szerepet tölt be, így a helyi szereplők, noha közvetlenül nem is érintettek a 

turizmusban, a helyi gazdaság szempontjából elismerik annak fontosságát és hajlandóak 

ahhoz minimális anyagi juttatással hozzájárulni. Egyéb helyzetekben a magyar viszonyok 

között ez inkább felháborodást váltana ki az érintett szereplők körében, valahol talán 

érthető módon, hiszen az egyes vállalkozások egyéb adó és illeték címszavak alatt (pl. 

telephely adó, iparűzési adó) igen magas összegeket fizetnek az önkormányzatoknak 

általános adózásuk mellett. Ez a modell egyébként a szervezetek 20,3%-a által nem is 

ismert.  
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Népszerű és ismert volt még a válaszok alapján a TDM szervezetek körében az a szintén 

ausztriai minta, amelyben erős térségi, tartományi (régiós) szintről beszélhetünk, 

olyannyira, hogy ez a szint a térségek, mikrotérségek marketingjét is koordinálja, 

tematikus és szezonális kampányokba foglalja, sőt akár anyagilag is támogatja. Ilyen 

például a Kärnten Werbung tevékenysége. A szervezetek 83,3%-a ezt a gyakorlatot is 

jónak találja. Ennek hazai megfelelői lehettek (volna) a Regionális Marketing 

Igazgatóságok, azonban ezek sem a megfelelő anyagi, sem humánerőforrás bázissal nem 

rendelkeztek e tevékenység elvégzéséhez. Esetükben problémát jelentett, hogy míg 

átmeneti szintet jelentettek a helyi-térségi TDM szervezetek és az MT Zrt. között, 

finanszírozásukban az alsóbb szintek nem, hanem csak az állam szint vett részt. Így a 

munka során a főbb csapásirányokat is felülről tűzték ki. A helyi-térségi szintek ehhez 

aztán vagy tudtak, vagy nem tudtak csatlakozni kínálatukkal. Saját, szabadon elkölthető 

anyagi kerettel nem rendelkeztek, amelyet a Kärnten Werbunghoz hasonlóan kampányokra 

tudtak volna fordítani a régió szereplőivel, forrásaikat saját tevékenységük és saját 

elképzeléseik finanszírozására fordíthatták.  

A válaszoló szervezetek 25,9%-a által nem ismert, ugyan akkor 61,1%-a által jónak 

ítéltetett az a modell, amit Ausztria egy-egy tartományában találunk, mégpedig a projekt 

alapú tevékenység finanszírozás. Ennek során a TDM szervezetek az országos és/vagy 

európai uniós fejlesztési prioritások mentén pályázhatnak, különböző tematikus projektek 

kidolgozására. Ennek során vagy előre meghatározott termékfejlesztési irányokban, vagy 

adott projekteket megversenyeztetve egymással kerülnek ki a nyertes projektek. Itt 

megfigyelhető adott turisztikai termékek erősödése a desztinációban, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó szolgáltatók és attrakciók még erősebb összefogása és a különböző TDM 

szervezetek (helyi és térségi is akár) összefogása. Így például a karintiai nock/art program, 

amelynek középpontjában a Nockberg hegység és a helyi művészet, értékek közvetítése 

állt. De ilyen az oststeiermark-i élmény- és kert program, amely a stájer kertek (virág és 

gyümölcs kertek) mentén fűzi fel a térséget, a kertek szépségének attrakció értéke mellett a 

gasztronómiai vonal erősödésével. Mindkettő esetben egy-egy tematika mentén kerültek 

fejlesztésre az egyes szolgáltatások, termékek és a desztinációk is. A projekteken belül 

alprojektek, tematikus kampányok járultak hozzá a tevékenység sikeréhez. Olyannyira, 

hogy ezek mára olyan sikeres projektekké nőtték ki magukat, hogy a desztinációk húzó 

termékévé, termék márkává váltak.  

Legkevésbé ismert (a TDM szervezetek 46,3% nem ismerte) és legkevésbé 

támogatott volt (a TDM szervezetek csupán 18,5% tartja jónak) az a modell, amelyet 
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Bajorországban találunk, ahol a Bayern Marketing Tourismus GmbH. tulajdonképpen 

megrendelésre folytatja tevékenységét, egy

Ez esetben az egyes desztinációk, vagy akár helyi és térségi szerepl

megkeresik e szervezetet és tulajdonképpen megbízzák a marketing tevékenységgel. Ezt 

szervezet szinten tematikus és szezonális 

offline eszközök segítségével egyaránt. 

 

35. ábra: Külföldi desztináció menedzsment modellek gyakorlatának megítélése a 
vizsgált TDM szervezettel rendelkez
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Bajorországban találunk, ahol a Bayern Marketing Tourismus GmbH. tulajdonképpen 

megrendelésre folytatja tevékenységét, egyfajta professzionális marketing szervezetként. 

Ez esetben az egyes desztinációk, vagy akár helyi és térségi szerepl

megkeresik e szervezetet és tulajdonképpen megbízzák a marketing tevékenységgel. Ezt 

tikus és szezonális kampányokba ágyazottan teszi meg, online és 

offline eszközök segítségével egyaránt.  

Külföldi desztináció menedzsment modellek gyakorlatának megítélése a 
vizsgált TDM szervezettel rendelkező desztinációkban (%) (Forrás: saját felmérés)
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Bajorországban találunk, ahol a Bayern Marketing Tourismus GmbH. tulajdonképpen 

fajta professzionális marketing szervezetként. 

Ez esetben az egyes desztinációk, vagy akár helyi és térségi szereplők azok, akik 

megkeresik e szervezetet és tulajdonképpen megbízzák a marketing tevékenységgel. Ezt 

ágyazottan teszi meg, online és 

Külföldi desztináció menedzsment modellek gyakorlatának megítélése a 
(Forrás: saját felmérés) 
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7.5. Nehézségek és veszélyek a hazai TDM rendszer működésében 
 

A kérdőívben megadott válaszok alapján a működés szempontjából legkevésbé számít 

veszélyt okozó tényezőnek a TDM szervezetek megítélése alapján az utazási szokások 

megváltozása. Ez arra utal, hogy a szervezetek vagy egyértelmű célszegmensekkel 

rendelkeznek, vagy nyitottak és készek a felmerülő változások trendekhez igazodó 

lereagálására. Szintén kevésbé jelentős veszélyfaktornak ítélték meg a desztináció fő 

turisztikai termékének, attrakciójának versenyképességi csökkenését, ami arra utal, hogy a 

válaszoló TDM szervezetek többsége stabilnak érzi fő turisztikai termékét, attrakcióját. A 

korábbi, külső kapcsolatokat tárgyaló fejezetben láthattuk, hogy a TDM szervezetek 

milyen, a desztináció határain túlmutató együttműködéseket építettek ki. Ennek 

hiányosságait azonban csak a szervezetek 13%-a ítéli meg működést befolyásoló 

nehézségként, ami arra utal, hogy sokkal inkább a belső kapcsolatokra és azok alakulására 

alapozzák a TDM tevékenységet. A szervezetek 16,7-16,7%-a úgy gondolja, hogy a tagok 

közötti érdekellentétek és az országos, szakmai és civil szervezetekkel való 

együttműködések hiánya veszélytényező lehet a működés során.  

Az önkormányzatok szerepét és súlyát a TDM rendszerben korábban már 

bemutattam. A rendszer kialakítása elején, az alulról építkezés elvének betartása 

értelmében az önkormányzatok döntési súlyának optimalizált módját tűzték ki célul. 

Hivatalosan az önkormányzatok ereje a döntéshozatalban nem lehet meghatározó, 

ugyanakkor köztudott, hogy vannak olyan TDM szervezetek, ahol a működést az 

önkormányzat dominanciája hatja át. Szerencsére azonban ez nem jellemző, inkább a 

kompromisszumos megoldások jellemzik a rendszer működését. A válaszoló szervezetek 

csupán 22,2%-a szerint veszélyezteti a túlzott önkormányzati befolyás a működést, míg 

27,8%-uk szerint az „alulról építkezés” elvének sérülése jelenthet problémát. A 

szervezetek 22,2%-ának működése szempontjából nehézséget jelent, hogy a működés 

során a rövid távú sikerek elérése dominál, amely akár nélkülözi a hosszú távú, stratégiai 

tervezés módszerének alkalmazását. A TDM szervezetek 29,6%-a gondolta úgy, hogy a 

rendszerben jelenleg is meglévő, tisztázatlan kérdések (pl. a TOURINFORM irodák 

kérdésköre vagy az utazási irodai tevékenység) zavart okoznak a menedzsment működés 

során. Ugyanilyen arányban viszont azt sem tartják szerencsésnek a szervezetek, hogy a 

pályázatok alapján a desztinációk lehatárolása inkább mennyiségi (vendégéjszakák száma), 

mintsem egyéb elveken (pl. geográfiai vagy termék alapon) történt.  
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Érdekes, hogy az egyes együttműködésekre vonatkozó válaszlehetőségek ugyanolyan 

arányban, 33,3-33,3% számítanak veszélytényezőnek a működés során a TDM szervezetek 

válaszai alapján. Így az együttműködések hiánya a tagok és a TDM szervezetek között, az 

együttműködések hiánya a tagok között, valamint az együttműködések hiánya a térségben, 

a térségi szint kiépítetlensége. Ezek valós veszélyei a hazai TDM rendszernek, noha a 

partnerség kialakítása szintén a TDM szervezetek létrehozásának és működésének egyik 

feltétele.  

A TDM szervezetek 35,2%-a a TDM szervezetek turizmus irányítási rendszerben 

megfigyelhető útkeresését jelölte meg működési nehézségként. A megalakulás óta a TDM 

szervezetek irányítási rendszerben betöltött helye és szerepe nem tisztázódott, mára 

további, államilag (nemcsak anyagi, hanem elvi szinten) támogatott és elismert 

tevékenységük is kérdésessé vált, annak ellenére is, hogy noha vannak szervezetek, 

amelyek létrehozásában csak a pályázati pénzek lehívása játszott szerepet, maga a 

működési forma sikeressége megkérdőjelezhetetlen a sikeres példák alapján. 38,9%-a a 

szervezeteknek úgy véli, hogy a pályázatok kötöttsége és a felhasználási feltételek 

szabályozottsága, korlátozottsága komoly akadályozó tényező a professzionális munka 

során. A vendégéjszaka szám alapú lehatárolás és a pályázati tevékenységi körök túlzott 

szabályozottsága mellőzi az egyes desztinációk specifikus jegyeinek figyelembe vételét. 

Noha mindezek fontosak az egységes működés keretfeltételeinek kialakítása érdekében, 

mégis ez nehézségeket és sablonmegoldásokat szül (pl. honlapok hasonló elvű kialakítása, 

egyéb gyakorlatok átgondolatlan elterjedése).  

Az egységes működési környezet kialakítását a turizmus törvény segíthetné, hiszen 

az nemcsak a TDM szervezetek, hanem az egész turizmus ágazat működését szabályozná 

és keretbe foglalná. Ez azonban a mai napig nem került kialakításra, noha ennek hiányát a 

szervetek 48,1%-a komoly, működést gátló tényezőnek véli.  

A TDM szervezetek 49,3%-a szerint a működést akadályozza, hogy a turisztikai 

szereplők (vállalkozók, attrakciók üzemeltetői) a mai napig sem ismerik és/vagy 

megkérdőjelezik a TDM szervezetek tevékenységét, a sikeres példák ellenére is. Amellett, 

hogy ez tükrözi a magyar hozzáállást a témához, mint úgy általában az együttműködés 

alapú kezdeményezésekhez, mutatja azt is, hogy a TDM szervezetek lobbi tevékenysége 

gyenge és az állami, szakmai megerősítés a TDM szervezetek felé hiányzik.  

Nem meglepő módon a finanszírozási nehézségek (79,6%) jelentik a legnagyobb 

veszélyt a TDM szervezetek működése során a kitöltők szerint, amelynek pályázatoktól 

való függősége (57,4%) is a működést befolyásoló nehézségek egy dimenziója. Egy 
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rendszer akkor nevezhető jól működőnek, ha külső források nélkül, önfenntartóan tud 

működni, ehhez azonban elengedhetetlen a támogató társadalmi-gazdasági-politikai 

környezet. A költségvetési kérdésekre így választ jelenthet a finanszírozási struktúra 

újragondolása és akár új források (pl. idegenforgalmi hozzájárulás jelentősebb attrakciók 

részéről) bevonása, ennek kidolgozása azonban optimálisan csak szabályozott keretek 

között történhet azért, hogy az egyes érintettek érdekei ne sérüljenek.  

 

7.6. Kísérlet a hazai TDM rendszer modellezésére 
 
Az alábbiakban a kérdőíves felmérés eredményei, valamint a TDM szervezettel rendelkező 

desztinációk keresleti és kínálati jellemzőinek ismerete alapján megkísérlem a hazai TDM 

rendszer modelljének vázolását. Alapvetően abból indultam ki, hogy a turizmus környezete 

eredendően meghatározza a turizmus működését, a turista fogadás módját, a turisztikai 

termékek körét és a piaci szereplők jelenlétét, jellemzőit, sőt még akár a helyiek és így a 

helyi lakosság turizmushoz és turistákhoz való hozzáállását is. E környezettel a TDM 

szervezetek is egyértelműen kapcsolatban állnak, a függőségi viszony mellett kooperatív 

kapcsolat alakulhat ki, sőt kell, hogy kialakuljon az egyes környezeti szereplőkkel.  

A TDM tevékenység alapja a turisztikai termék, a turisztikai infra- és 

szuprastuktúra, illetve a kereslet oldaláról természetesen maga a turista, aki a turisztikai 

termék és az igénybe vett turisztikai infra- és szuprastruktúra alapján szegmentálható. Ez 

képezi a desztinációt, annak minőségi és térbeli jellemzőit, hiszen adott termékek és adott 

célszegmensek érdeklődése bizonyos desztináció határokon belül értelmezhető, a kínálat és 

a kereslet oldaláról egyaránt. A magyar rendszer sajátossága, hogy mivel a pályázatok 

elbírálása során a vendégéjszaka számok hangsúlyos szerepet kaptak, a magasabb 

mutatószámok elérése érdekében az egyes desztinációk között megfigyelhető a 

kooperációs hajlandóság növekedése, és így a célterületek határainak – már a működés 

kezdete előtt, vagy az alatt történő – újraértelmezése is  

Mint azt az elméleti részben is tárgyaltam, úgy gondolom, hogy a sikeres 

desztináció mennyiségi és minőségi jegyei egyaránt kiemelkedőek, hiszen az egyedi és 

stabil termékkínálattal rendelkezik, komplexen értelmezhető, minőségi szolgáltatást és 

élményt nyújt a vendégeinek, valamint az őt képező tagságnak egyaránt, jól 

beazonosítható, pozícionálható, sokszínű és sokszereplős egység.  

E tényezők hívják életre a TDM tevékenységet, amelynek alapja a turisztikai 

kínálat és kereslet, valamint a turisztikai termék és a kereslet oldaláról értelmezett 
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desztináció. A turizmusra és a desztinációra alapozva alulról jövő kezdeményezés 

eredményeképpen jön létre az a TDM szervezeti struktúra, amelynek fontos feladata a 

kooperáció ösztönzése a turisztikai érintettek között és a desztináció határain belül, mely 

határok idővel (pl. ahogy a Balaton esetében is láthatjuk) a további termék- és területi 

diverzitás érdekében bővíthetők. A meglévő tagság koordinációja és orientációja az erős 

belső kohézió érdekében fontos feladat, amelynek kiegészítője és a mindennapi munka 

segítője a külső kapcsolatok elmélyítéséből származó tapasztalatok és tudás desztinációs 

szintű integrálása. Mindezen tevékenységek alapja a közös, stabil lábakon álló 

finanszírozás, amely a mai hazai TDM rendszer egyik leggyengébb pontja. Ennek 

orvoslására megoldást jelenthet a feladatkörök újragondolása és a bevételt jelentő 

tevékenységi körök szélesítése, a tevékenység – akár törvényi szintű – szabályozása, a 

pályázati rendszer újragondolása és az ún. turisztikai hozzájárulás bevezetése, amely a 

szállodák mellett a turizmusban érintetteket (pl. fürdők, múzeumok, attrakciók) vonná be a 

TDM tevékenység finanszírozásába. Mindennek alapja a hosszú távú és stratégiai tervezés, 

amely minden turisztikai szereplő érdekeit szem előtt tartja, a közös jövőkép mentén 

kidolgozott célrendszer alapján stratégiai mérföldköveket és projekteketalapú 

tevékenységeket határoz meg a végső cél elérése érdekében. A tevékenység másik 

sarokpontja a megalapozott, átgondolt marketing, amely mint korábban láthattuk a 

marketingkommunikáción túl is szertágazó feladatkört jelent a TDM szervezetek számára. 

A marketingkommunikáció azonban kiemelten hangsúlyos szerepet kap a hazai TDM 

tevékenység során, hiszen ez az egyik leglátványosabb része a tevékenységnek. Annak 

ellenére is így van ez, hogy a szervezetek nagy része alacsony marketing kerettel 

gazdálkodhat. A rendszer sikeres működéséhez elengedhetetlen a mennyiségi és minőségi 

humánerőforrás biztosítása és annak folyamatos képzése, hiszen a turizmus napjainkban az 

egyik legdinamikusabban változó ága a gazdaságnak, amelyet trendek sora befolyásol. 

Mint a kérdőív eredményei megmutatták, ezen a téren még van hova fejlődnie a hazai 

rendszernek, hiszen a humánerőforrás-fejlesztés kevésbé hangsúlyosan jelenik meg a TDM 

szervezetek tevékenységének sorában, noha annak fontosságát a TDM szervezetek 

képviselői is elismerik. Mivel azonban a szervezetek feladatköre igen széles, a rendszer 

működtetéséhez szükséges humánerőforrás foglalkoztatás mennyisége elmarad az 

optimálistól, így a képzés – más súlypontok dominanciája miatt is (pl. online marketing) – 

háttérbe szorul. Noha az egyes kommunikációs és értékesítési gyakorlatok ismerete nélkül 

nehéz napjainkban igazán naprakész ismeretekkel rendelkezni képzés nélkül. A gyenge, 

instabil humánerőforrás bázis nélkül azonban nem, vagy legalábbis dupla annyi energiával 
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építhető csak ki az a megfelelő lakossági és szolgáltató identitás, amely hozzájárul a 

desztinációk hosszú távú piaci sikerének eléréséhez. Az identitásnövelés része a tagság felé 

a nyújtott szolgáltatások magas száma és minősége, illetve a sikeres tevékenység hozta 

számszerű és minőségi eredmények, míg a lakosság felé a kommunikáció és a különböző 

programok jelenthetik az utat. Ennek hatására alakítható ki az a vendégbarát környezet és 

fogadó miliő, amelyet a mai kor tapasztalt és információ gazdag turistái elvárnak az egyes 

desztinációktól. A rendszer másik gyenge pontja a rendszeres és következetes monitoring 

tevékenység, amely nélkül a sikeres TDM rendszer hosszú távon fenntarthatatlan. A 

pozitív és negatív visszacsatolások fontosak a helyzetfelmérés, a jövőbeli stratégiai 

tervezés, a helyi turisztikai szereplők orientációja és a tevékenység megerősítése 

szempontjából. A kutatás eredményei alapján úgy vélem, hogy mindezek összessége 

eredményezi a turisztikai piacon sikeres és keresett desztinációkat.  

A sikeres menedzsment tevékenység vissza is hat a rendszerre. A siker és a 

hatékony piacra lépés lehetősége újabb területek, önkormányzatok, attrakciók TDM 

szervezethez való csatlakozását is ösztönözheti. A cél nemcsak a desztinációk pályázatban 

leadott indikátor mutatóinak növelése, hanem a célterületek területi kiterjedésének 

szélesítése, valamint a termékkínálat diverzifikációja, így új termékek menedzsment 

tevékenységbe történő bevonása is. A TDM tevékenység természetesen akkor a 

legsikeresebb, hogy ha nemcsak a már meglévő turisztikai szereplők csatlakoznak nagy 

számban a tevékenységhez, hanem akár új gazdasági szereplők is megjelennek a térségben 

(36. ábra).  

 

36. ábra: A hazai TDM szervezeti rendszer elméleti modellje 

Forrás: saját szerkesztés 
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A kutatás eredményei alapján így beszélhetünk olyan, kiforrott desztinációkról, 

amelyekben a fenti feltételek szinte maradék nélkül teljesülnek, a minőségi kínálat mellett 

a mennyiségi mutatók is kiemelkedőek, a kereslet orientációja és a kínálat koordinációja a 

hazai viszonyok között kiemelkedő, a TDM szervezetek tevékenysége biztos alapokon 

nyugszik, a tagsági és az önkormányzati támogatottság erős, a rendelkezésre álló 

humánerőforrás száma magas, a finanszírozás biztosított. Ilyenek az egyes fürdővárosok 

(Hévíz, Hajdúszoboszló, Bük, Sárvár), a Balaton-parti települések (Balatonfüred, Siófok) 

és néhány történelmi város (Eger, Sopron, Gyula). Egyértelműen a hazai TOP 25 TDM 

szervezettel rendelkező desztinációk, ahol 145 ezer vagy a feletti a vendégéjszaka. Ezen 

belül is külön kategóriát jelentenek az elmúlt évek egyéb pályázatainak nyerteseiként 

szolgáltatás- és attrakciófejlesztést végrehajtó desztinációk (pl. Gyógyvizek-völgye, 

Nyíregyháza).  

 Őket követik a még erős alapokkal rendelkező, de valamely tényezőben gyengébb 

teljesítményt mutató, ám erős TDM szervezeti háttérrel rendelkező desztinációk (pl. Tata, 

Veszprém, Mórahalom, Székesfehérvár, Velence, Veszprém), illetve elkülöníthetjük a 

TDM tevékenység szempontjából kiemelkedő, de alacsonyabb keresletű desztinációkat (pl. 

Orfű, Kehidakustány, Kaposvár).  

 Véleményem szerint külön csoportot képeznek azok a desztinációk, amelyek az 

elmúlt évek egyéb pályázati forrásaiból szintén attrakció- és szolgáltatásfejlesztéssel 

fejlődtek, ám jóval alacsonyabb bázisról indultak, így vendégforgalmuk is alacsonyabb 

szinten realizálódott 2015-ben, ám a TDM tevékenység is példásan erősödő. Így például a 

Ság-hegy, Szigetköz.  

 A TDM szervezettel rendelkező desztinációk mintegy 20%-a 45 ezer 

vendégéjszaka alatt teljesített 2015-ben, e csoportot megvizsgálva megállapítható egyrészt 

az olyan desztinációk köre, ahol a desztináció erős turisztikai termékkel rendelkezik (pl. 

egészségturizmus), de az rosszul pozícionált, vagy elmaradt fejlesztések miatt háttérbe 

szorult (pl. Gyomaendrőd, Nagyatád-Rinyamente, Szigetvár, Szekszárd, Mohács). Sajnos a 

rendszerben találunk olyan desztinációkat, amelyek inkább a leszakadó, gyenge 

desztinációk kategóriájába sorolhatók. Itt az elmúlt évek pályázati lehetőségei és a TDM 

törekvések ellenére sem sikerül áttörést elérni a turizmus területén. Valószínűsíthető, hogy 

mind a kínálat mennyisége és minősége, mind a TDM tevékenység elmarad a vártaktól, 

vagy nem megalapozott a kialakított termékkínálat és az ehhez köthető arculat. Így például 

a Mecsek-Hegyhát, Gödöllő környéke, Rakamaz, Sátoraljaújhely, Salgótarján térsége.  
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8. Összefoglalás 

 

Véleményem szerint a hazai TDM szervezeti rendszer új színt vitt nemcsak a turizmus 

irányítási és menedzsment rendszerébe, hanem az egyes desztinációk életébe is. A 

turisztikai desztináció menedzsment a szervezett, átgondolt, tudatos, hosszú távú és 

stratégiai célterület menedzselés alapfeltétele. Az egyes TDM szervezetek külső és belső 

kapcsolatrendszere, tevékenysége igen összetett és változatos, amelynek elemei a 

dolgozatban is bemutatásra kerültek. A TDM szervezeti rendszer önmagában nem elég a 

sikeres piaci jelenléthez, ugyanakkor elvek és alapelvek (együttműködés, közös 

tevékenység, közös finanszírozás) mentén kialakítható egy olyan struktúra az egyes 

célterületeken, amely már versenyképes egységként képviselhető és pozícionálható a 

turisztikai piacon. A TDM tevékenység számos módon megkönnyíti a desztinációk 

egységes és hatékony piaci jelenlétét, ez leginkább a marketingkommunikáció területén 

mutatkozik meg. A TDM működés során elengedhetetlen, hogy a szervezetek munkatársai 

kellő tudással, ismerettel és tapasztalattal rendelkezzenek desztinációjukról, és az azt érintő 

turisztikai trendekről, hovatovább a desztináció vendégeiről egyaránt.  

A kereslet oldal koordinációja és az információnyújtás mellett, optimális esetben a 

kínálat oldaláról a turisztikai vállalkozók, attrakciók és szolgáltatások üzemeltetői adják a 

tevékenység egyik fő, döntéshozó bázisát. Ehhez fontos, hogy az önkormányzatok 

biztosítsák a megfelelő működési környezetet és támogassák - nem túlzó, erőszakos módon 

– nemcsak a fejlesztéseket, hanem az együttműködések e formáját is. Az évek során 

elkészített interjúk alapján talán nem túlzás kijelenteni, hogy az együttműködés és a humán 

tényező tagadhatatlanul fontos eleme a rendszernek. Egy jó polgármester, egy agilis 

menedzser, egy elhivatott irodavezető mindenképp alapját jelenti a rendszer működésének, 

amelyre nincs általános recept, maximum elvárások lehetnek és az alapján rajzolódhat ki, 

hogy milyen is az ideális TDM szervezeti munkatárs front office és back office vonalon 

egyaránt.  

Véleményem szerint amellett, hogy fontos a célterület gazdasági erősödése, nem 

elhanyagolható cél az elégedett, akár visszatérő turisták elérése. Ez csak jól átgondolt, 

hosszú távú, stratégiai tervezés mellett valósulhat meg, amely a gazdasági, közgazdasági 

elvek figyelembevétele mellett, a helyiek érdekeit is szem előtt tartja.  

 Noha természetesen a TDM szervezetek tevékenysége nélkül is van turizmus, 

azokban a desztinációkban, amelyekben működik TDM szervezet, új dimenziók nyílnak 

meg a turizmus tervezés és a vendégfogadás terén, amelynek előnyeit a keresleti és a 
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kínálati oldal egyaránt élvezheti. A TDM szervezetek anyaszervezetei a desztinációk 

turizmusban érintett és érdekelt szereplőinek, tevékenységük által különböző erősségű 

kapcsolatok fűzik őket a célterületek civil és gazdasági szereplőihez, valamint a turistákhoz 

egyaránt. Mivel minden érintett féllel közvetlenül tartják a kapcsolatot, így leghitelesebb 

információközlő, információ átadó szervezetei az egyes feleknek, amely kommunikáció 

akkor a legsikeresebb, ha minden irányba, kölcsönösen működik.  

 Magyarországon ma 97 regisztrált szervezet van, amelyek helyi és térségi szinteken 

végzik tevékenységüket. A helyi szintek esetében is többször több település is érintett a 

TDM munka során. A desztinációk között magasan reprezentáltak a fürdővárosok és a 

Balaton parti települések, de esetükben is megfigyelhető az összetett termékkínálat. Úgy 

gondolom éppen ezért érdemes volt vizsgálni a TDM szervezetek turisztikai keresletét és 

kínálatát, amelynek mutatói abszolút számokban és az egyes mutatókban bekövetkezett 

változásokat vizsgálva is fontos információt rejtettek az egyes desztinációkról és azok 

jellemzőiről.  

Dolgozatomban a kutatás célkitűzéseinek megfelelően elhelyeztem a TDM 

szervezeti tevékenységet a turizmus rendszerében, rávilágítva annak kompetenci 

problémáira. Foglalkoztam a desztináci lehatárolás és a desztináció menedzsment elméleti 

kérdéseivel, amelyben hangsúlyos szerepet kapott a hazai viszonyok bemutatása. Emellett 

elvégeztem az általam vizsgált TDM szervezettel rendelkező desztinációk 

turizmusföldrajzi jellemzőinek vizsgálatát. Ennek során kínálati és keresleti mutatókat 

egyaránt vizsgáltam a 2015-ös évre, valamint a 2008-2015 közötti időszakra vonatkozóan. 

Előbbi a helyzetelemzést, míg utóbbi a desztinációkban, a TDM szervezeti működés 

kezdete óta bekövetkezett változások feltárását tette lehetővé. Ez alapján természetesen 

kirajzolódott a nagyon erős, vezető desztinációk köre (fürdővárosok), illetve olyan 

desztinációk köre is, amelyek az utóbbi években értek el ugrásszerű emelkedést valamilyen 

keresleti vagy kínálati mutató alakulásának tekintetében. Noha természetesen ezek nem 

lesznek egyik napról a másikra Hévíz és Hajdúszoboszló volumenő desztinációk és a 

növekedés üteme is várhatóan hamarosan normalizálódni fog esetükben, mégis úgy 

gondolom figyelemreméltók.  

 Munkám során 13 általam választott keresleti és kínálati, valamint egyéb mutató 

alapján elvégeztem a TDM szervezettel rendelkező desztinációk csoportosítását 

klaszteranalízis segítségével. Ennek eredményeképpen nyolc klaszter kialakítására került 

sor, amelyekben a keresleti és a kínálati mutatók mentén kirajzolódnak az egyes 

desztinációk sajátos jellemzői. Úgy gondolom ennek jelentősége főként a 
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versenytárselemzés és a piaci pozícionálás során lehet meghatározó, hiszen az egy 

csoportba tartozó desztinációk az egyes jegyek mentén hasonlóak, így a működésben is 

hasonló gondokkal és előnyökkel rendelkeznek.   

A disszertációban hangsúlyos szerepet kapott a hazai TDM rendszer jellemzőinek, 

a jellemzők területiségének bemutatása, valamint a TDM tevékenység részletes vizsgálata. 

Utóbbi a termékfejlesztés, marketing, humárerőforrás-fejlesztés valamint monitoring 

tevékenységkörökön belül külön tevékenységenként is elemzésre került, elsősorban a hazai 

TDM szervezetek válaszai alapján. A termékfejlesztésen belül hagsúlyos szerepet kap a 

márkázás, amely Magyarországon még mondhatni igencsak gyerekcipőben jár, hiszen a 

desztinációk 40% még csak nem is tekint márkaként célterületére, így nehezen várható el a 

turistától is, hogy ők azt eként kezeljék. Ugyanakkor elmondható, hogy a kezdeti lépések 

már megtörténtek ennek hatékonyságának növelése érdekében.  

A kérdőíves felmérés alapján összefoglaltam a hazai TDM szervezeti működés 

nehézségeit és veszélyeit Megállapítható, hogy a működés során a legnagyobb nehézséget 

a finanszírozási kérdések jelentik, amelyek a forráshiány mellett leginkább az e téren 

jellemző bizonytalanságra és kiszámíthatatlanságra vezethetők vissza. Emellett jelentős, a 

mindennapi működést nehezítő tényező a belső együttműködések hiányossága, illetve az 

állami és szakmai elismertség, támogatottság hiánya. 

 A dolgozatban azonosítottam továbbá a hazai TDM szervezetek kínálati oldali 

érintettjeit, illetve a TDM szervezetek külső partnereit, valamint a köztük lévő kapcsolat 

minőségét.  

 Végezetül a saját kutatásomra alapozva megkíséreltem a TDM szervezeti rendszer 

modellezését, amelyben az elméleti ismeretek mellett a kérdőíves megkérdezésekből és az 

interjúból levont következtetésk adták az alapot.  

Az MTÜ által 2016 decemberében felvázolt, egyelőre még hiányos, új irányvonalak 

alapjaiban változtathatják meg hazai turisztikai desztinációk menedzsment rendszerét, 

noha ezek az irányvonalak ma még nem kristálytiszták. A mai napig nem ismert, hogy 

pontosan mit is ért majd a jövőben az MTÜ desztinációk alatt, milyen egységekben kívánja 

kezelni és meghatározni az egyes desztinációkat? Mint ahogy az sem ismert, pedig talán ez 

a legfontosabb kérdés, hogy milyen eszközökkel és milyen módon kívánja segíteni az 

egyes desztinációkat a turisztikai piaci jelenlét során?  

 Az együttgondolkodásnak Magyarországon sokszor inkább ideológiai, politikai, 

mintsem valós gátjai vannak. Ennek kiküszöbölésére nincsen tudományos recept. 

Ugyanakkor a későbbiekben a kutatás egyik irányvonala lehet a desztinációk 
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területiségének és lehatárolási kérdéskörének mélyrehatóbb vizsgálata. Az talán e 

dolgozatból is kiderült, hogy a pusztán kereslet, és azon belül is főként vendégéjszaka 

szám és bevétel alapú megközelítés elavult és egyoldalú. Számos olyan értékes desztináció 

van hazánkban, melynek attrakciói és szolgáltatásai méltók arra, hogy professzionális 

szervezet koordinálja azt. Noha nem lehet minden desztináció Hévíz, vagy Hajdúszoboszló 

a vendégéjszaka számok alapján, hiszen ennek keresleti és kínálati oldali akadályai is 

vannak, igenis fontos, hogy a hazai értékek megőrzésében és reprezentálásban a turizmus 

szakma is kivegye a részét, legyen szó akár egy épületről, egy tematikus parkról vagy egy 

gyógyfürdőről.  

A desztinációk egyedi jellemvonásai jelen rendszerben nem kaptak, kapnak kiemelt 

figyelmet, hiszen a legtöbb TDM szervezet esetében pályázatok kötöttsége miatt inkább 

csak a rövid távú, elsősorban gazdasági alapú, mennyiségi növekedés elérése volt a cél. A 

kutatás további irányát tehát az ennek kiküszöbölésére tett kísérletek jelentenék, illetve a 

tevékenységi körök további vizsgálata, annak érdekében, hogy az egyes tevékenységek 

megfelelő hangsúllyal szerepeljenek a működés során. A kutatás érdekes kérdése lehet a 

TDM működésben érintett kínálati szereplők, a turisztikai szolgáltatók, vállalkozók oldala, 

valamint természetesen az önkormányzatok vizsgálata is.  
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Mellékletek 

1. számú melléklet: A dolgozatban vizsgált, regisztrált TDM szervezetek  
(Forrás: NGM, MTDMSz és saját felmérés) 

Szervezet neve Dolgozatban szereplő 
név 

Szint Működési terület (TDM 
szervezet központi település) 

Aba Turisztikai 
Egyesület 

Aba helyi Abaújszántó, 
Boldogkőváralja, 
Boldogkőújfalu, Gönc, 
Göncruszka, Hejce, Kéked, 
Korlát, Mogyoróska, Regéc, 
Telkibánya, Vizsoly, Fony 

Alföld Szíve 
Térségi Turisztikai 
Egyesület 

Alföld szíve térségi Berekfürdői Turisztikai 
NKft., Jászok Földjén 
Egyesület, Tiszazugi 
Turizmus Szövetség 

Badacsonyi Céh 
Turisztikai Egyesület 

Badacsonyi Céh helyi Badacsonytomaj, 
Badacsonytördemic, 
Ábrahámhegy, Szigliget 

Bajai Turisztikai 
Nonprofit Kft. 

Baja helyi Baja, Felsőszentiván 

Bakony és Balaton 
Térségi Turisztikai 
Nonprofit Kft. 

Bakony-Balaton térségi Veszprémi TnKft, Sümeg és 
térsége TnKft, Magas-
Bakony TDM Nonprofit 
Kft., Balaton Keleti Kapuja 
TE 

Balaton Keleti 
Kapuja Turisztikai 
Egyesület 

Balatonkenese/Balaton 
Keleti Kapuja 

helyi Balatonkenese, 
Balatonakarattya 

Balaton Riviéra 
Turisztikai Egyesület 

Balatonriviéra helyi Alsóőrs, Felsőörs, Csopak, 
Lovas, Paloznak 

Balatonalmádi 
Turisztikai Egyesület 

Balatonalmádi helyi Balatonalmádi 

Balaton Best 
Nonprofit Kft. 

Balaton Best térségi Tihanyi Legenda, 
Balatonfüredi TE, 
Balatonalmádi TE, 
Balaton Riviéra TE 

Balatonfenyvesi 
Turisztikai Egyesület 

Balatonfenyves helyi Balatonfenyves 

Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai 
Egyesület 

Balatonföldvár helyi Balatonföldvár, 
Balatonszemes, Bálványos, 
Kerek, Köröshegy, Szántód, 
Szólád, Teleki 

Balatonfüredi 
Turisztikai 
Egyesület 

Balatonfüred helyi Balatonfüred 

Balatonfűzfő- Litér 
Turisztikai Egyesület 

Balatonfűzfő, 
Balatonfűzfő-Litér 

helyi Balatonfűzfő, Litér 
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Balatongyöröki 
Turisztikai Egyesület 

Balatongyörök helyi Balatongyörök 

Balatonmáriafürdő-
Balatonkeresztúr 
Turisztikai Egyesület 

Balatonmáriafürdő   helyi Balatonmáriaürdő, 
Balatonkeresztúr, 
Balatonberény 

Baranya Megyei 
Turizmusfejlesz tési 
Ügynökség Nonprofit 
Kft. 

Baranya Megye térségi Irány Pécs, Orfűi TE, 
Mecsek- Hegyhát TE 

Berekfürdői 
Turisztikai Nonprofit 
Szolgáltató Kft. 

Berekfürdő helyi Berekfürdő 

Békéscsabai 
Turisztikai 
Egyesület 

Békéscsaba helyi Békéscsaba 

Bogácsért 
Turisztikai 
Egyesület 

Bogács helyi Bogács 

Bük, Bükfürdő 
Közhasznú 
Turisztikai Egyesület 

Bük helyi Bük 

Debrecen és 
Hortobágy 
Turizmusáért 
Egyesület 

Debrecen-Hortobágy, 
Debrecen 

helyi Debrecen, Hortobágy 

Dél-Mezőföld 
Turisztikai 
Desztináció 
Menedzsment 
Egyesület 

Dél-Mezőföld, Bikács helyi Bikács, Németkér, 
Nagydorog, Sárszentlőrinc, 
Paks, Bölcske, Dunaföldvár, 
Dunaszentgyörgy, Géderlak, 
Györköny, Kajdacs, 
Madocsa, Pálfa, 
Pusztahencse, 
Sáregres,Simontornya 

Dorog és Térsége 
Turizmus Egyesület 

Dorog helyi Dorog, Csolnok, Piliscsév 

Duna-Gerecse 
Turisztikai 
Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Duna-Gerecse térségi Tata és Környéke TE, 
Komáromi TE, Dorog és 
Térsége TE 

Eger Városi 
Turisztikai 
Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Eger helyi Eger 

Eger Térsége 
Turisztikai 
Desztináció 
Menedzsment 
Egyesület 

Eger és térsége térségi Matyóföld IE, Gyógyvizek 
Völgye Egerszalók-
Demjén-Egerszólát TDM, 
Művészetek Völgye Eger 
Nonprofit Kiemelten 
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Esztergom és 
Térsége 
Turisztikai 
Egyesület 

Esztergom helyi Esztergom, Lábatlan, 
Bajót, Mogyorósbánya, 
Máriahalom, Tokod, Süttő, 
Kesztölc,Tát 

Fonyódi 
Turisztikai 
Egyesület 

Fonyód helyi Fonyód 

Gárdony Város és 
Térsége Turisztikai 
Egyesületet 

Gárdony helyi Gárdony, Pákozd, Pázmánd, 
Perkáta 

Gödöllő 
Környéki 
Regionális 
Turisztikai 
Egyesület 

Gödöllő környéke helyi Acsa, Csömör, Dány, 
Domony, Fót, Galgamácsa, 
Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, 
Mogyoród, Nagytarcsa, 
Tóalmás, Vácegres, 
Váckisújfalu, Valkó, 
Zsámbok 

Gyenesdiási 
Turisztikai 
Egyesület 

Gyenesdiás helyi Gyenesdiás 

Gyógyvizek völgye 
Egerszalók Demjén 
Egerszólát 
Turisztikai 
Desztinációs 
Menedzsment 
Egyesület 

Gyógyvízek völgye helyi Egerszalók, Demjén, 
Egerszólát 

Gyöngyös- Mátra 
Turisztikai 
Közhasznú 
Egyesület 

Gyöngyös helyi Gyöngyös, Abasár, 
Gyöngyöstarján, Kisnána, 
Nagyréde, Parádsasvár, 
Szűcsi 

Gyulai Turisztikai 
Nonprofit Kft. 

Gyula helyi Gyula 

GYÜSZTE 
Gyomaendrődi 
Üdültetési Szövetség 
Turisztikai Egyesület 

Gyomaendrőd helyi Gyomaendrőd 

Hajdúszoboszlói 
Turisztikai Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Hajdúszoboszló helyi Hajdúszoboszló 

Harkányi 
Turisztikai 
Egyesület 

Harkány helyi Harkány, Kishasrány 

Hét Vezér 
Turisztikai 
Egyesület 

Hét Vezér helyi Kistelek, Mártély, Balástya, 
Csengele, Baks, 
Ópusztaszer, Pusztaszer, 
Csongrád, Sándorfalva, 
Csanytelek, Dóc, 
Nagymágocs 
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Hévíz Turisztikai 
Desztinációs 
Menedzsment 
Egyesület 

Hévíz helyi Hévíz 

Irány Pécs 
Turisztikai 
Információs és 
Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

Pécs helyi Pécs 

Jövő Építők TDM 
Közhasznú 
Egyesület 

- - Nincs elérhetőség, 
megszűnt, vagy jelenleg 
nem aktív! 

Kalocsa és Térsége 
Turisztikai 
Nonprofit Kft. 

Kalocsa helyi Kalocsa, Hajós, Dunapataj 

Kaposvár és a Zselic 
vidéke Turisztikai 
Desztináció 
Menedzsment 
Egyesület 

Kaposvár helyi Kaposvár, Szenna, Patca, 
Juta 

Kehidakustányi 
Turisztikai Egyesület 

Kehidakustány helyi Kehidakustány, Kallósd 

Keszthelyi 
Turisztikai 
Egyesület 

Keszthely helyi Keszthely, Zalaapáti, 
Zalaszentmárton 

Kis-Duna mente TDM 
Nonprofit Kft. 

Még nem vizsgált TDM 
szervezet 

helyi Szigetszentmiklós, Tököl, 
Szigetújfalu, Taksony 

Komáromi 
Turisztikai 
Egyesület 

Komárom helyi Komárom 

Kőrös-menti 
Turisztikai és 
Kulturális 
Egyesület 

Kőrös-mente, 
Szarvas 

helyi Szarvas, 
Békésszentandrás, 
Kondoros, 
Csabacsűd 

Magas-Bakony 
Turisztikai 
Desztinációs 
Menedzsment 
Nonprofit Kft. 

- . MEGSZŰNT! 

Mátra Jövője 
Turisztikai 
Egyesület 

Mátra Jövője helyi Sirok, Parád, Markaz, 
Kisnána, 
Rózsaszentmárton, 
Visonta, Aldebrő, 
Mátraszentimre, Recsk 

Mátra Térségi TDM 
Nonprofit Kft. 

Mátra Térségi térségi Gyöngyös-Mátra TE, Mátra 
Jövője Turisztikai Egyesület 
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Matyóföldi 
Idegenforgalmi 
Egyesület 

Matyóföld, Mezőkövesd helyi Mezőkövesd, Bükkábrány 

Mecsek- Hegyhát 
Turisztikai 
Egyesület 

Mecsek-Hegyhát helyi Komló, Bodolyabér, 
Magyarhertelend, Liget, 
Magyarszék, 
Mecsekpölöske, Mánfa, 
Szászvár, Oroszló, 
Hosszúhetény 

MIDMAR 
Miskolci 
Idegenforgalmi 
Marketing Nonprofit 
Kft. 

Miskolc helyi Miskolc, Harsány, Arnót, 
Bükkaranyos, Kisgyőr, 
Muhi, Mályi, Varbó, 
Nyékládháza 

Mohácsi Város- 
szépítő és Város-védő 
Egyesület 

Mohács helyi Mohács, Feked, 
Dunaszekcső 

Móra-Tourist 
Nonprofit Kft. 

Mórahalom helyi Mórahalom, Bordány, 
Ásotthalom, Domaszék, 
Öttömös, Pusztamérges, 
Röszke, Ruzsa,Üllés, 
Zákányszék, Zsombó 

Móri Borvidék TDM 
Egyesület 

Mór helyi Mór, Csókakő 

Nagyatád- 
Rinyamente 
Turisztikai 
Egyesület 

Nagyatád-Rinyamente, 
Nagyatád 

helyi Nagyatád, Vése, Gyékényes, 
Lábod, Kisbajom, Segesd 

Nyíregyházi 
Turisztikai 
Nonprofit Kft. 

Nyíregyháza helyi Nyíregyháza, Apagy, 
Máriapócs, Nagykálló, 
Nyírbátor, Ajak, Levelek, 
Kállósemjén, Újfehértó 

Nyugat-Balatoni 
Turisztikai Iroda 
nonprofit Kft. 

Nyugat-Balaton térségi Keszthelyi TE, Gyenesdiási 
TE, Vonyarcvashegyi TE, 
Balatongyöröki TE, Hévíz 
Turizmus Marketing E., 
Zalakarosi TE, Badacsonyi 
Céh TE 

Orfűi Turisztikai 
Egyesület 

Orfű helyi Orfű, Abaliget, 
Husztót, 
Kovácsszénája 

Pápai Barokk 
Hagyományőrző 
Egyesület 

Pápa 
 

helyi Pápa 
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Ság-hegy Térsége 
Turisztikai 
Egyesület 

Ság-hegy, Celldömölk helyi Celldömölk, Borgáta, 
Csönge, Mesteri, Mersevát, 
Nemeskocs, 
Ostffyasszonyfa, 
Egyházashetye, 
Kemeneskápolna, Bögöte, 
Szeleste, Jánosháza 

Salgótarjáni Helyi 
TDM Közhasznú 
Egyesület 

Salgótarján helyi Salgótarján, Ipolytarnóc 

Sárospatak és 
Környéke 
Turizmusáért 
Egyesület 

Sárospatak helyi Sárospatak 

Sárvár Tourist & 
TDM 
Nonprofit Kft. 

Sárvár helyi Sárvár 

Sátoraljaújhely- 
Hegyköz Turizmusáért 
Egyesület 

Sátoraljaújhely helyi Sátoraljaújhely, Mikóháza, 
Alsóregmec, 
Füzérkomlós,Vágáshuta, 
Vilyvitány 

Savaria Turizmus 
Nonprofit Kft. 

Szombathely helyi Szombathely, Vaskeresztes 

Siófoki Fürdőegylet 
Turisztikai Egyesület 

Siófok helyi Siófok 

Sopron Régió 
Turisztikai Központ 
Nonprofit Kft. 

Sopron helyi Sopron 

Sümeg és Környéke 
Turisztikai 
Nonprofit Kft. 

Sümeg helyi Sümeg, Megyer 

Székesfehérvári 
Turisztikai Nonprofit 
Kft. 

Székesfehérvár helyi Székesfehérvár 

Szekszárd és Térsége 
Turisztikai Köz- 
hasznú Egyesület 

Szekszárd helyi Szekszárd, Fadd, Bogyiszló 

Szentendre és 
Térsége TDM 
Nonprofit Kft. 

Szentendre helyi Szentendre 

Szigetköz 
Turizmusáért 
Egyesület 

Szigetköz, 
Mosonmagyaróvár 

helyi Mosonmagyaróvár, Lipót, 
Halászi, Rajka, Hédervár, 
Dunakiliti, Lébény, 
Jánossomorja, Levél, 
Rajka, Hédervár, Kimle, 
Dunasziget, Kunsziget, 
Mecsér, Hegyeshalom, 
Nagybajcs 



193 

 

Szigetvári 
„Zrínyi 1566” 
Turisztikai 
Egyesület 

Szigetvár helyi Szigetvár, Ibafa, 
Boldogasszonyfa, 
Hetvehely, 
Csokonyavisonta, Mozsgó, 
Almamellék, Szentlászló 

Szilvásvárad 
Idegenforgalmi 
Egyesület 

Szilvásvárad 
 

helyi Szilvásvárad, Ózd 

Tamási Térsége 
Turisztikai Egyesület 

A dolgozatban még nem 
vizsgált TDM! 

helyi Tamási 

Tata és Környéke 
Turisztikai Egyesület 

Tata helyi Tata, Ács, Almásfüzitő, 
Ászár, Bábolna, Baj, 
Császár, Ete, Dunaalmás, 
Dunaszentmiklós, Kisbér, 
Kocs, Nagyigmány, 
Neszmély, Oroszlány, 
Szamód, 
Tárkány,Vértesszőlős. 

Tihanyi Legenda 
Idegenforgalmi és 
Fejlesztési 
Közhasznú Nonprofit 

Tihany helyi Tihany 

Tokaj-Hegyalja, 
Taktaköz, 
Hernádvölgye 
Idegenforgalmi és 
Kulturális Egyesület 

Tokaj helyi Alsódobsza, Bekecs, 
Bodrogkisfalud, Csobaj, 
Golop, Legyesbénye, 
Mád, Megyaszó, 
Mezőzombor, Monok, 
Prügy, Rátka, Sóstófalva, 
Szegi, Szegilong, 
Szerencs, Taktabáj, 
Taktaharkány, 
Taktakenéz, Taktaszada, 
Tállya, Tarcal, Tiszalúc, 
Tokaj, Újcsalános 

Tolna Kincse 
Turisztikai 
Egyesület 

Tolna Kincse  térségi Dél-Mezőföld TDM 
Egyesület, Szekszárd és 
Térsége TE, Tamási 
Térsége TE 

Turisztikai 
Egyesület 
Gödöllő 

Gödöllő helyi Gödöllő, Aszód 

Vác és Környéke 
TDM Nonprofit Kft. 

Vác helyi Vác, Zebegény, 
Nagymaros 

Vas Megyei Turizmus 
Szövetség 

Vas Megye térségi Savaria Turizmus 
Nonprofit Kft, Bükfürdő 
Közhasznú TE., Sárvár 
Tourist & TDM Nonprofit 
Kft., Vasi Hegyhát-
Rábamente Közhasznú 
TE., Ság hegy Térsége TE. 



194 

 

Vasi Hegyhát- 
Rábamente 
Közhasznú 
Turisztikai Egyesület 

Vasi-Hegyhát, 
Körmend 

helyi Hegyhátszentjakab, 
Nádasd, Vasvár, Körmend, 
Oszkó, Alsóújlak, 
Döröske, Szarvaskend, 
Vasalja, Daraboshegy, 
Halastó, Csehimindszent, 
Őrimagyarósd, 
Csákánydoroszló, Rönök, 
Szőce, Hosszúpereszteg, 
Nagymizdó 

Velencei-tó 
Turizmusáért 
Egyesület 

Velence helyi Velence, Sukoró, 
Kápolnásnyék, Vereb, 
Nadap 

Velencei-tó Térségi 
TDM Nonprofit 
Kft. 

Velencei-tó Térségi térségi Velencei-tó Turizmusáért 
TE, Gárdony Város és 
Térsége TE 

Veritas Egyesület Rakamaz helyi Rakamaz, Tiszavasvári, 
Szorgalmatos, Tiszadob, 
Tiszadada, Tiszalök, 
Tiszaeszlár, Tiszanagyfalu, 
Timár, Szabolcs, Balsa, 
Gávavencsellő 

Veszprémi 
Turisztikai 
Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Veszprém helyi Veszprém 

Visegrád és 
Környéke 
Turisztikai és 
Marketing 
Egyesület 

Visegrád helyi Visegrád 

Vonyarcvashegyi 
Turisztikai Egyesület 

Vonyarcvashegy helyi Vonyarcvashegy 

Zalakarosi 
Turisztikai 
Egyesület 

Zalakaros helyi Zalakaros 

Zempléni Hegyköz 
Helyi TDM Egyesület 

Zemplém Hegyköz helyi Bózsva, Filkeháza, 
Füzér, Füzérradvány, 
Füzérkajata, Hollóháza, 
Kishuta, Nagyhuta, 
Pálháza, Pusztafalu 

Zsámbéki medence 
Idegenforgalmi 
Egyesület 

Zsámbék helyi Zsámbék, Telki 
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2. számú melléklet: A turizmus térszerveződési típusai Magyarországon – térszervező 
modellek a turizmusban (2014) 
 

Kérdőív TDM Szervezetek számára 

1. A TDM szervezet tagjainak száma: 

 ……………………………………… 

2. A TDM szervezet alapításának éve 

………………………………………. 

3. Önkormányzati tagok száma a TDM szervezetben: 

……………………………………….  

4. Önkormányzati tagok megnevezése: 

 ……………………………………… 

5. Az önkormányzati tagok száma a megalapítás óta: 
 

� Csökkent 

� Nőtt 
� Stagnál 

 
6. A TDM szervezet tagösszetétele (%): 

 ……………………………………… 

7. Milyen forrásból/forrásokból történik a TDM szervezet működtetése (%)? 

 ………………………………………. 

8. Megalapításkor milyen célok teljesítése érdekében hozták létre a TDM szervezetet? Jelölje 
be a NÉGY legfontosabb célkitűzést! 

� érdeklődés felkeltése a résztvevő attrakciók iránt 

� érdeklődés felkeltése a desztináció iránt 

� hatékonyabb piacra lépés lehetősége 
� a desztináció turisztikai potenciáljának fokozottabb felhasználása 

� út attrakciók kialakítása 

� egy témakör, terület érdekesebb bemutatása 

� együttműködés kialakítása/javítása a desztináció szolgáltatói között 

� együttműködés kialakítása/javítása a desztinációk között 
� erőforrás védelem 

� költséghatékonyság (pl. marketing) 

� Egyéb:  
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9. Milyen fontosabb fejlesztések, események történtek a TDM szervezet megalapítása óta? 
(Több válasz is lehetséges!) 

� attrakciófejlesztés 

� szolgáltatásfejlesztés 

� tagok számának bővülése 

� rendezvényszervezés 
� új arculat kialakítása 

� termékfejlesztés 

� kedvezménykártya bevezetése 

� mobilapplikáció bevezetése 

� Egyéb:  
 

10. Milyen tevékenységet vállal fel jelenleg az Ön TDM szervezete? (Több válasz is 
lehetséges!) 

� közös megjelenés a turisztikai vásárokon 

� közös marketing 

� képzések szervezése, finanszírozása tagoknak 

� képzések szervezése, finanszírozása a szervezet alkalmazottainak 
� pályázati tanácsadás 

� study tourok szervezése 

� környezeti nevelés 

� út termékek bevezetése 

� programszervezés (turistáknak) 
� "Tematikus utak" kidolgozása (pl. városnéző vagy tanösvények utak kijelölése) 

� érdekképviselet 

� közös logó, arculat kialakítása 

� információs táblák kihelyezése 

� nyomtatott információs anyagok elkészítése 
� rendezvénynaptár összeállítása 

� együttműködés kialakítása, fenntartása 

� közös rendezvények szervezése 

� honlap létrehozása, üzemeltetése 

� közösségi oldalak használata (pl. facebook oldal) 
� a kialakított utak, a kihelyezett táblák karbantartása 

� szálláshelykereső rendszer üzemeltetése 

� szállásfoglaló rendszer üzemeltetése 

� garantált programok (előre meghirdetett programok pl. városnéző túrák) 

� kedvezményrendszer/kártya kidolgozása 
� online vásárlási lehetőség, webshop működtetése 

� keresletelemzés 

� elégedettségmérés 

� szolgáltatói felmérés készítése 

� Egyéb:  
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11. Milyen további partnerekkel állnak kapcsolatban? 

 tényleges 
(szerződéses) 

kapcsolat 

formális (névleges) 
kapcsolat 

nincs kapcsolat 

civil szervezetek    
országos szakmai 

szervezetek 
   

regionális szakmai 
szervezetek 

   

nemzeti parkok    
beutaztató irodák    
más TDM 

szervezetek 
   

Országos TDM 
Szövetség 

   

Magyar Turizmus 
Zrt.  

   

klaszterek    
tematikus utak    
 
12. Milyen további tevékenységgel kívánja bővíteni a TDM szervezet által felvállalt 
szolgáltatásokat? 

………………………………………………………….. 

 

13. Mely tevékenységek kivitelezését tartja legszükségesebbnek egy TDM szervezet működése 
során? (Több válasz is lehetséges!) Maximum 10 választ adjon meg! 

� közös megjelenés a turisztikai vásárokon 

� közös marketing 

� képzések szervezése, finanszírozása tagoknak 

� képzések szervezése, finanszírozása a szervezet alkalmazottainak 
� pályázati tanácsadás 

� study tourok szervezése 

� környezeti nevelés 

� út termékek bevezetése 

� programszervezés (turistáknak) 
� "Tematikus utak" kidolgozása (pl. városnéző vagy tanösvények utak kijelölése) 

� érdekképviselet 

� közös logó, arculat kialakítása 

� információs táblák kihelyezése 

� nyomtatott információs anyagok elkészítése 
� rendezvénynaptár összeállítása 

� együttműködés kialakítása, fenntartása 

� közös rendezvények szervezése 

� honlap létrehozása, üzemeltetése 

� közösségi oldalak használata (pl. facebook oldal) 
� a kialakított utak, a kihelyezett táblák karbantartása 
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� szálláshelykereső rendszer üzemeltetése 

� szállásfoglaló rendszer üzemeltetése 
� garantált programok (előre meghirdetett programok pl. városnéző túrák) 

� kedvezményrendszer/kártya kidolgozása 

� online vásárlási lehetőség, webshop működtetése 

� keresletelemzés 

� elégedettségmérés 
� szolgáltatói felmérés készítése 

� Egyéb:  
 

14. Milyen nehézségeit látja a TDM szervezetek működésének Magyarországon? Több válasz 
is lehetséges! 

� együttműködés hiánya 
� finanszírozási nehézségek 

� tagok aktivitásának csökkenés 

� a magyarok utazási szokásainak változása 

� a desztináció fő turisztikai termékének, attrakciójának versenyképességének csökkenése 

� turizmus törvény hiánya 
� Egyéb:  

 
15. Véleménye szerint egy TDM szervezet működésének sikeressége milyen tényezőkben 

mérhető? Kérem maximum NÉGY választ jelöljön be! 
� A desztináció ismertségének növekedése 

� A desztináció iránti kereslet emelkedése (vendégszám/vendégéjszaka szám) 

� Közös rendezvények számának emelkedése 
� Szakmai elismerések 

� Tagság bővülése 

� Pályázati sikeresség 

� Partneri kapcsolatok bővülése 

� Termékfejlesztés (pl. kártyarendszer bevezetése) 
� Egyéb:  

 
16. Milyennek ítéli meg a közös munkát, az együttműködést a TDM szervezet önkormányzati 

tagjával, tagjaival? 
� az együttműködés zökkenőmentes, az önkormányzat és a TDM szervezet közös munkája 

példaértékű 
� az együttműködés során szükséges a kompromisszumos megoldások keresése, de eddig még 

mindig sikerült konszenzusra jutni a TDM és az önkormányzat között 
� az együttműködést áthatja az önkormányzat dominanciája 

� Egyéb:  
 

17. Bővítené a TDM szervezet önkormányzati tagjainak számát? 
� Igen 

� Nem 
� Miért?  
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18. Ha bővítené az önkormányzati tagok számát, mely települések csatlakozását várná és 
miért? 

 ……………………………………………… 

 

19. Hogyan látja a TDM szervezet térségi kapcsolatainak alakulását? Kérem ismertesse a 
meglévő kapcsolatokat röviden! Írja le a kapcsolati rendszer hiányosságait és annak okát! 

 …………………………………………………… 

 

20. Miben látja a szakmai különbséget a TDM szervezetek, a turisztikai klaszterek és a 
tematikus utak között? 
 

 …………………………………………………… 

 

21. TDM szervezet neve: 

…………………………………………………… 
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3. számú melléklet: TDM szervezetek átfogó felmérése (2016) 
 

A kérdőíves felmérésre 2016-ban került sor. A kérdések zömmel zárt kérdések, ahol indokolt volt 
az egyedi jellemzők feltárása érdekében az „Egyéb” kategória megadására került sor. A kérdőív a 
GOOGLE által támogatott ún. „GOOGLE Forms” online kérdőív-készítő program segítségével 
készült, a kérdőívek e-mailben kerültek kiküldésre és kitöltésre.  

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 

1. TDM szervezet neve: …………………………………. 
2. TDM szervezet működésének kezdete (év) (tényleges TDM szervezeti tevékenység 

megkezdése): ……………………… 
3. Amennyiben egyesületi formában működik az Ön TDM szervezete az Egyesület 

alapításának éve: ……………………….. 
4. Tagok száma: …………………………… 
5. A tagok száma a megalapítás óta: 

a) csökkenő 
b) stagnáló (nincs új tag az alapítás óta) 
c) lassan növekvő (alapítás óta 1-5 új tag) 
d) intenzíven növekvő (alapítás óta több mint 5 új tag) 

6. Tagok aránya hozzávetőlegesen a TDM szervezetben (%): 

 1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-49% 
Önkormányzat      
Attrakciók 
üzemeltetői (pl. 
fürdő, múzeum, 
látogatóközpont 
stb.) 

     

Szállásadók      
Vendéglátóipari 
egységek 
(éttermek, 
cukrászdák) 

     

Magánszemélyek      
Utazási iroda      
Helyi civil 
szervezetek  

     

Helyi közösségek      
Egyéb      

7. Jelölje be, hogy a TDM szervezeti működés során mely TAGOK azok, akik leginkább 
partnerei a közös munkában! (Csak a három legfontosabbat adja meg!) 

� Önkormányzat 

� Attrakciók üzemeltetői (fürdő, múzeumok, látogatóközpont stb.) 

� Szállásadók 
� Vendéglátóipari egységek (éttermek, cukrászdák) 

� Magánszemélyek  

� Utazási iroda 

� Helyi civil szervezetek 
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� Helyi közösségek 

� Egyéb: 
8. Önkormányzati tagok száma: ………………………… 
9. Megnevezése: ……………………………… 
10. Bővítené a TDM szervezet önkormányzati tagjainak számát? 

� Nem, maximálisan elegendő a jelenlegi település szám 

� Nem, további önkormányzatok csatlakozása csak konfliktushoz vezetne 

� Nem, további önkormányzatok csatlakozása nem indokolt a kereslet szempontjából 
� Nem, további önkormányzatok száma nem indokolt a termékprofil szempontjából 

� Nem, további önkormányzatok száma nem  indokolt sem a kereslet, sem a kínálat 
szempontjából 

� Igen, látok még potenciált önkormányzatok csatlakozására a keresleti oldal igénye 
által 

� Igen, látok potenciált önkormányzatok csatlakozására a termékprofil bővítése 
érdekében 

� Igen, a kereslet és a kínálat oldaláról is látok potenciált további önkormányzatok 
csatlakozására 

� Igen, a térségi együttműködés különösen fontos lenne a desztináció szempontjából 

� Egyéb: 
11. Milyennek ítéli meg a közös munkát, az együttműködést a TDM szervezet 

önkormányzati tagjával, tagjaival? 
� az együttműködés zökkenőmentes, az önkormányzat és a TDM szervezet közös 

munkája példaértékű 
� az együttműködés során szükséges a kompromisszumos megoldások keresése, de 

eddig még mindig sikerült konszenzusra jutni a TDM és az önkormányzat között 
� az együttműködést áthatja az önkormányzat dominanciája 

� Egyéb: 
12. Milyen további partnerekkel áll kapcsolatban? Milyen jellegű kapcsolat ez?  

 nincs 
kapcsolat 

tényleges formális informális 

nemzeti parkok     
turisztikai 
klaszterek 

    

megyei 
önkormányzat 

    

TDM Szövetség     
Minisztérium     
Magyar Turisztikai 
Ügynökség 

    

Országos szakmai 
szervezetek (pl. 
Magyar 
Fürdőszövetség, 
Magyar Szállodák 
és Éttermek 
Szövetsége stb.) 

    

Egyéb szakmai 
szervezetek 
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Egyéb civil 
szervezetek 

    

Kamara     
Felsőoktatási 
intézmény 

    

Kutató központ, 
kutató csoport 

    

13. MEGALAPÍTÁSKOR milyen céllal jött létre a TDM szervezet? (Több válasz is 
lehetséges!) 

� érdeklődés felkeltése a résztvevő attrakciók iránt 

� érdeklődés felkeltése a desztináció iránt 

� hatékonyabb piacra lépés lehetősége 
� a desztináció turisztikai potenciáljának fokozottabb felhasználása 

� út attrakciók kialakítása 

� egy témakör, terület érdekesebb bemutatása 

� együttműködés kialakítása/javítása a desztináció szolgáltatói között 

� együttműködés kialakítása/javítása a desztinációk között 
� erőforrás védelem 

� költséghatékonyság (pl. marketing) 

� Egyéb: 
14. Mekkora a TDM szervezet éves összes működési költsége (fenntartás, tevékenység, 

munkabér stb.)? 
� 20 millió forint alatti 

� 20 – 30 millió forint közötti 

� 30 – 40 millió forint közötti 

� 40 – 50 millió forint közötti 
� 50 millió feletti 

15. Ennek hány százalékát költik marketingre?  
� 10-20 % 

� 21-30 % 

� 31-40 % 

� Több, mint 40% 
16. Ön szerint ez az arány optimális?  

� igen, még sok is 
� igen, ennyi költség pont elegendő a marketingre 
� igen, ennyi elég, de lehetne több is a marketingre fordított keret 
� nem, ez kevés az érdemi marketing munka elvégzésére 

17. Az alábbiak közül mely források, milyen arányban játszanak szerepet a TDM 
szervezet működésének finanszírozásában? 

 10% alatti 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 50% 
feletti 

pályázati 
források 

      

IFA bevétel 
%-is juttatása 

      

egyéb 
önkormányzati 
hozzájárulás 
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tagdíj       
önálló 
tevékenységből 
származó 
jövedelem 

      

Egyéb       
18. Milyen fontosabb fejlesztések, események történtek a TDM szervezet megalapítása 

óta? (Több válasz is lehetséges!) 
� attrakciófejlesztés 

� szolgáltatásfejlesztés 

� tagok számának bővülése 

� rendezvényszervezés 

� új arculat kialakítása 
� termékfejlesztés 

� Egyéb: 
19. Milyen tevékenységet vállal fel az Ön TDM szervezete? 

�  közös marketing 

� pályázati tanácsadás 

� környezeti nevelés 

� programszervezés (turistáknak), programcsomagok kialakítsa 
�  "Tematikus utak" kidolgozása (pl. városnéző vagy tanösvények utak kijelölése) 

�  érdekképviselet 

� információs táblák kihelyezése 

�  rendezvénynaptár összeállítása 

�  együttműködés kialakítása, fenntartása 
� a kialakított utak, a kihelyezett táblák karbantartása 

�  szálláshelykereső rendszer üzemeltetése 

�  szállásfoglaló rendszer üzemeltetése 

�  garantált programok (előre meghirdetett programok pl. városnéző túrák) 

� online vásárlási lehetőség, webshop működtetése 
� Egyéb: 

20. Véleménye szerint az Ön desztinációja milyen vonzáskörzetű? 
� Helyi (inkább a rekreációs funkció erős a desztinációban, a térség a környéken 

élőket vonzza leginkább) 
� Regionális (a vendégkör bázisa a régióból kerül ki, a régió lakosai már egy-két 

vendégéjszakát eltöltenek a desztinációban, de inkább a kiránduló forgalom 
jelentős) 

� Nemzeti (a desztináció a magyar lakosság körében népszerű, az egész országból 
érkeznek ide vendégek) 

� Nemzetközi (a desztináció a külföldiek körében is népszerű) 
21. Milyen nehézségét látja a TDM szervezeti működésnek ma Magyarországon? (Több 

válasz is lehetséges!) 
� együttműködés hiánya a tagok és a TDM szervezet között 

� együttműködés hiánya a tagok között 

� tagok közötti érdekellentétek 
� finanszírozási nehézségek 

� pályázati forrásoktól való kötöttség 
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� tagok aktivitásának hiánya 

� utazási szokások megváltozása 
� a desztináció fő turisztikai terméke, attrakciója versenyképességének csökkenése 

� turizmus törvény hiánya 

� túlzott önkormányzati befolyás 

� pályázatok kötöttsége, a tevékenység és a források felhasználásának túlzott 
szabályozottsága 

� a desztinációk mennyiségi mutató (vendégéjszaka szám) szerinti lehatárolása 

� a mai napig is turisztikai szereplők (vállakozók, attrakciók, más szervezetek) nem 
ismerik és/vagy megkérdőjelezik a TDM szervezetek tevékenységét 

� az "alulról építkezés" elvének sérülése 
� hiányos területi szintek (a térségi szint kiépítetlensége) 

� a desztináció határain túlnyúló együttműködések hiánya 

� a rövid távú siker és az azonnali mennyiségi eredmények érdekében a hosszú távú 
és minőségi tervezés elmarad 

� tisztázatlan kérdések (TOURINFORM iroda üzemeltetése, létjogosultság kérdése 
az utazásszervező tevékenységet illetően stb.) 

� útkeresés a turizmus irányítás rendszerében 

� szakmai együttműködések hiánya az országos és egyéb szakmai és civil 
szervezetekkel 

� Egyéb: 
22. Ön szerint miben mérhető a TDM szervezet működésének sikeressége? (Több válasz 

is lehetséges, de maximum csak ÖTÖT jelöljön kérem!) 
� A desztináció ismertségének növekedése 

� A desztináció iránti kereslet emelkedése (vendégszám/vendégéjszakaszám) 

� Rendezvények számának emelkedése 

� Szakmai elismerések 
� Tagság bővülése 

� Pályázati sikeresség 

� Partneri kapcsolatok bővülése 

� Termékfejlesztés (pl. kártyarendszer bevezetése) 

� Új szolgáltatók, attrakciók megjelenése a térségben 
� Önfenntartási "képesség" 

� Szezonalitás csökkenése 

� Egyéb: 
23. Mennyire tartja innovatívnak (1. egyáltalán nem, 5. nagyon innovatív):  

� a TDM szervezeti rendszer működését általában Magyarországon 

� az Ön szervezetének TDM szerű működését 

� az Ön szervezetének operatív tevékenységét 
� az Ön szervezetének szolgáltatás fejlesztési gyakorlatát 

� az Ön szervezetének termékfejlesztési gyakorlatát 

� az Ön szervezetének marketing tevékenységét 

� az Ön szervezetének monitoring tevékenységét 

� az Ön szervezetében a tudás transzfer tevékenységet 
� az Ön szervezete által tagoknak nyújtott szolgáltatásokat 
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24. Melyik TDM pályázatokon vett részt? (Több válasz is lehetséges!) 
� 2009 

� 2011 

� 2012 
� 2016 

25. Melyik volt ebből sikeres? (Több válasz is lehetséges!) 
� 2009 

� 2011 

� 2012 

� 2016*6 
26. Az alábbi tevékenység csoportok közül Ön szerint, melyek az Ön TDM szervezetében 

a legfontosabbak? (1-5-ig értékelje - 1 legkevésbé fontos, 5 nagyon fontos) 
� Termékfejlesztés  

� Marketingkommunikáció  

� Online marketing  

� Monitoring  
� Humán erőforrás fejlesztés  

� Tagság koordinálása  

� Márkázás/arculat építés  
27. Ön szerint mely szintek működése optimális a TDM szervezeti rendszerben? 

� helyi 

� térségi 

� mikrotérségi 
� régiós 

� országos 
 

28. Van e speciális minősítése az Ön TDM szervezetének? Ha igen mi az (pl. gyerekbarát 
TDM, Zöld TDM stb.)? 

29. Van-e szerepe az Ön TDM szervezetének a desztináció/település terület és 
településfejlesztésében? 

a. igen 
b. nem 
c. Egyéb:  

HUMÁNERŐFORRÁSRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 

30. Hány fő dolgozik az Ön TDM szervezetében a Front Office vonalon (állandó)? 
� 1 

� 2 
� 3 

� 4 vagy annál több 

 

                                                           
6 A kérdőív elkészülte és kiküldésekor még élő pályázati lehetőség volt a GINOP keretében, amelynek során 
TDM szervezetek tevékenységének támogatására lehetett pályázni. A pályázatokat azonban 2016. 
decemberében felfüggesztették, törvényileg is visszavonták.  
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31. Hány fő dolgozik az Ön TDM szervezetében a Back Office vonalon (állandó)? 
� 1 

� 2 

� 3 
� 4 vagy annál több 

32. Hány fő dolgozik az Ön TDM szervezetében a Front Office vonalon (idény jelleggel)? 
� 0 

� 1 

� 2 

� 3 vagy annál több 
33. Hány fő dolgozik az Ön TDM szervezetében a Back Office vonalon (idény jelleggel)? 

� 0 

� 1 
� 2 

� 3 vagy annál több 
34. A foglalkoztatottak átlag életkora: 

� 20-30 év 

� 31-40 év 

� 41-50 év 

� 50 év felett 
35. Milyen a TDM szervezet személyzeti fluktuációja? 

� A megalapítás óta stabil a személyzeti gárda 

� A megalapítás óta volt egy-két személyi változás, de nem jelentős 
� A megalapítás óta folyamatosan változik a személyi háttér 

� Egyéb:  
36. Az Ön szervezetében milyen végzettsége van a ... 

 egyetem, 
főiskola 

(nem 
szakirányú) 

egyetem, 
főiskola 

(szakirányú) 

érettségi egyéb 
szakirányú 

változó, de 
zömmel 

szakirányú 
képzéssel 

rendelkezőkkel 
dolgozunk 

változó, nem 
feltétlenül 
szakirányú 

végzettségűek 
vannak 

többségben a 
munkatársak 

között 
a TDM 
menedzsernek 

      

a TDM 
szervezet (back 
office) egyéb 
munkatársának 

      

a 
TOURINFORM 
iroda 
vezetőjének 

      

a 
TOURINFORM 
iroda egyéb 
munkatársának 
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37. Rendelkezik-e nyelvvizsgával az Ön TDM szervezetében:  

 igen nem nem mindegyik, de 
van nyelvvizsgával 

rendelkező 
munkatárs 

a TDM menedzser    
egyéb Back Office 
munkatárs 

   

TOURINFORM iroda 
munkatársa(i) 

   

38. Volt-e már study touron az Ön szervezetének képviseletében Magyarországon… 
 igen nem 
a TDM menedzser   
a TDM iroda munkatársa(i)   
a TDM szervezet tagja(i)   

39. Volt-e már study touron az Ön szervezetének képviseletében külföldön… 
 igen nem 
a TDM menedzser   
a TDM iroda munkatársa(i)   
a TDM szervezet tagja(i)   

40. Hasznosnak tartja-e a study tourokon való részvételt? 
a. igen 
b. nem 

41. Vett-e részt a szervezet valamely munkatársa… 
 igen, a TDM 

menedzser 
igen, egyéb 

munkatársak 
igen a TDM 

menedzser és 
egyéb 

munkatársak is 

nem 

turisztikai 
szakirányú 
képzéseken (pl. 
TDM menedzser 
képzés) 

    

menedzsment 
tartalmú 
tanfolyamon, 
továbbképzésen 

    

szakmai 
gyakorlaton már 
szervezetnél  

    

info 
kommunikációs 
(pl. 
számítástechnikai) 
továbbképzésen 

    

marketing 
képzésen 

    

nyelvi képzésen     
önfejlesztő 
tréningen 

    

egyéb képzésen     
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42. Hány fő vett részt a munkatársak közül valamilyen képzésen TDM szervezet 
megalapítása óta? 

43. Szervezett-e képzést vagy biztosított-e részvételt tagjainak a TDM szervezet? Ha igen, 
milyen jellegűt? (Több válasz is lehetséges!) 

� nyelvi 

� info-kommunikációs 
� marketing 

� speciális (pl. fogyatékkal élőkhöz való hozzáállás a turisztikai szakemberek 
körében) 

� animátor képzés 

� tréningek/workshopok 

� Egyéb: 
44. Mennyire tartja hasznosnak a folyamatos képzést (1-5)? (1-egyáltalán nem hasznos, 

5-nagyon hasznos) 
45. Miből finanszírozzák a képzésen való részvételt? 

� önerő 

� önkormányzati támogatás 

� pályázat 

� Egyéb: 
46. Mely képzési formákat és mennyire tartja hasznosnak? (1-5-ig)(1-egyáltalán nem, 5-

nagyon) 
� workshop (fél napos, egy napos szakmai programok)  

� tréning (gyakorlati modullal rendelkező fél napos, egy napos programok)  
� tanfolyam (hosszabb időt felölelő elméleti és gyakorlati elemeket tartalmazó 

programok)  
� szakirányú továbbképzés (éves, két éves elméleti és gyakorlati elemeket tartalmazó 

programok)  
� workshop (fél napos, egy napos szakmai programok)  

� tréning (gyakorlati modullal rendelkező fél napos, egy napos programok)  

� tanfolyam (hosszabb időt felölelő elméleti és gyakorlati elemeket tartalmazó 
programok)  

� szakirányú továbbképzés (éves, két éves elméleti és gyakorlati elemeket tartalmazó 
programok) 

A HELYI LAKOSSÁG TURIZMUSHOZ VALÓ VISZONYÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 

47. Véleménye szerint az Ön desztinációjának helyi lakossága hogyan viszonyul a 
turizmushoz? 

� Zavarja őket a turisták jelenléte, több turista megjelenése még több konfliktushoz 
vezetne 

� Semlegesen érinti őket a turisták jelenléte, de több turista megjelenése 
konfliktushoz vezetne 

� Pozitívan viszonyulnak a turistákhoz, sőt örülnek a jelenlétüknek 

� Pozitívan viszonyulnak a turistákhoz és a turisztikai fejlesztésekhez egyaránt, 
hiszen ebben látják a település/térség jövőjét 
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48. Véleménye szerint a helyi lakosság mennyire ismeri a TDM szervezet tevékenységét? 
� Egyáltalán nem ismeri 

� Ismerik is meg nem is, de különösebben nem foglalkoznak vele 

� Kevéssé ismerik, csak amennyire a helyi médiákban megjelenünk 

� Ismerik és érdekli őket a tevékenységünk 

� Ismerik és aktívan részt is vesz a tevékenység szervezésében 

� Ismerik és aktívan részt is vesz a programjainkon 

� Ismerik és aktívan részt is vesznek a tevékenység szervezésében és a 
programjainkon egyaránt 

49. Tesz-e valamilyen lépést, hogy a szervezet tevékenységét megismerje a 
desztinációjának lakossága? (Több válasz is lehetséges!) 

� Nem, erre nincs kapacitás és idő a TDM tevékenység során 

� Nem, ezt nem tartom a TDM tevékenység feladatának 

� Nem, a helyi lakosságot nem lehet mozgósítani egy turista fókuszú szervezettel 

� Igen, természetesen fontos, hogy lakosság is ismerje a munkánkat, ezért 
rendszeresen tájékoztatjuk a lakosokat a tevékenységünkről (pl. helyi 
magazinokban beszámolók) 

� Igen, a turisztikai programjainkra szeretettel várjuk őket, hirdetjük is a körükben 
ezeket 

� Igen, egyéb programokat szervezünk a helyi lakosoknak, hogy ők is magukénak 
érezzék a szervezetet (pl. kézműves programok, sportprogramok) 

� Igen, fórumokat, workshopokat tartunk nekik is 

� Igen, rendezvényeket szervezünk, ahol a TDM tevékenység kiemelt figyelmet kap 

� Igen, a helyi (nem turisztikai profilú) civil szervezetekkel és közösségekkel 
szorosan együttműködünk 

� Igen, a TDM szervezet biztosítja a rendezvények infrastruktúráját, vagy technikai 
feltételeit 

� Egyéb: 

TERMÉKFEJLESZTÉSRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 

50. Van a TDM szervezetnek olyan stratégiai dokumentuma, amelyben rögzítik, hogy 
mely turisztikai terméktípusokat kívánják fejleszteni a desztinácóban? 

� Igen 

� Nem 
� Kialakítás alatt áll 

51. Hány termék áll ennek fókuszában? Mi a fő turisztikai terméke az Ön 
desztinációjának? 

� egészségturizmus 
� városi turizmus 

� vidéki turizmus 

� borturizmus/gasztronómia 

� ökoturizmus 

� aktív turizmus 
� kulturális turizmus 

� Egyéb: 
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52. Van-e olyan termék, amit jelenleg fejlesztene a TDM szervezeti működés során? 
Amelyben úgy ítéli meg, hogy kiaknázatlan potenciál van az Ön desztinációjában, 
vagy további fejlesztésre szorul? 

� egészségturizmus 

� városi turizmus 

� vidéki turizmus 

� borturizmus/gasztronómia 

� ökoturizmus 
� aktív turizmus 

� kulturális turizmus 

� Egyéb: 
53. Volt-e hatással a TDM szervezet a desztinációban történő termékfejlesztési 

tevékenységre? 
� Igen 

� Nem 
54. Röviden írja le milyen hatással volt, miben segítette a TDM szervezet a 

termékfejlesztést (elég címszavakban is pl. beruházás ösztönzés, új termékfejlesztési 
irány kijelölése stb)! 

55. Történt-e a termékfejlesztés során profil váltás/újrapozícionálás? 
� Igen 

� Nem 
� Még nem történt, de ebben látjuk a desztináció jövőjét 

56. Ha igen, sikeresnek ítéli meg az ehhez kapcsolódó tevékenységet? 
� Igen 

� Nem 

� Még nem tudom megítélni, jelenleg is folyamatban van az új termékprofil 
kialakítása 

57. Milyen termékfejlesztési gyakorlatok zajlottak az elmúlt időszakban az Ön 
desztinációjában? (Több válasz is lehetséges!) 

� Rendezvény vagy rendezvénysorozat bevezetése 

� Településkép javítása 

� Felnőtt játszótér kialakítása 

� Kényelmi "funkciók" biztosítása (pl. kerékpártámaszok kihelyezése, pihenőpontok 
kijelölése) 

� Kerékpárok vásárlása és kölcsönzés biztosítása 

� QR kódok alkalmazása 
� Ingyenes WIFI biztosítása 

� Egyéb: 

MARKETING TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 

58. A TDM szervezet rendelkezik-e marketing stratégiával? 
� Igen 

� Nem 

� Kialakítás alatt áll 
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59. Amennyiben igen, ki készítette a stratégiát? 
� A TDM szervezet operatív egysége 

� A TDM szervezet a tagokkal közösen 

� Külsős megbízott cég 

� Külsős cég és a TDM szervezet közösen 

� Egyéb: 
60. A marketing során mely tevékenység hangsúlyos (1-5ig értékelje)? (1- egyáltalán nem, 

5-nagyon) 
� termékpolitika  

� árpolitika  

� elosztási csatornák megválasztása  

� marketingkommunikáció (klasszikus: szórólap, prospektus, offline megjelenés) 

� online marketing  

� vásárlásösztönzés  

� csomagok kialakítása  

� minősítési rendszerek kidolgozása  
61. Kérem értékelje az alábbiak hatékonyságát a szervezete tevékenysége szempontjából 

(0-5)! (0-nem használjuk, 1-egyáltalán nem, 5-nagyon hatékony) 
� hagyományos hirdetőtábla, plakát  

� szórólap, prospektus  

� TV reklám  

� rádió reklám  

� újságban, magazinban való megjelent reklám  

� újságban, magazinban megjelent ismertető a desztinációról  

� akciók, kedvezmények   

� vásári megjelenés  

� saját honlap  

� önkormányzattal közös honlap  

� más szervezettel, attrakcióval közös honlap  

� online hirdetés, banner  

� egyéb hirdetések  

� internetes kiadványban való megjelenés  

� facebook  

� twitter  

� instagram  

� pinterest  

� hírlevél   

� imázs film  

� PR ajándékok (póló, toll, stb.), szóróanyagok  

� saját arculat, logó  
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MÁRKAÉPÍTÉSRE, IMÁZSRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 
62. Ön szerint mi az Ön desztinációja imázsának alapja, magja? Mely értékek mentén 

kommunikálható az Ön desztinációja? (Több válasz is lehetséges, de maximum csak 
három választ jelölhet) 

� geográfiai/földrajzi tér (pl. Alföld) 

� néprajzi egység (pl. Sárköz) 
� történelmi múlt (pl. Mohács) 

� szakrális értékek (pl. Pannonhalma) 

� híres személyek, szülöttek (pl. Deák Ferenc) 

� speciális és/vagy kedvelt turisztikai termék (pl egészségturizmus) 

� tevékenység (pl. kerékpározás) 
� Egyéb:  

63. Ön szerint van-e az Ön desztinációjának márkaértéke? 
� igen, az egész desztináció egy márka 

� igen, a desztináció húzó terméke (pl. az egészségturisztikai kínálat) márkaértékkel 
bír 

� nincs, de úgy gondolom, hogy van benne potenciál, hosszú távon márkává 
fejleszthető a desztináció 

� nincs és nem is alkalmas a desztináció a márkaépítésre 

� Egyéb: 
64. Fontosnak tartja, hogy egy desztináció egységes arculattal (logó, szlogen, színvilág) 

lépjen a turisztikai piacra? 
� Igen, mindenképp fontos az effajta megjelenés 

� Egyáltalán nem fontos 

� Nem, úgy gondolom, hogy nem ezen múlik a sikeres piaci jelenlét 
65. Van-e egységes arculata az Ön desztinációjának kommunikációjában? 

� Igen 

� Nincs 
� Tervben van a kidolgozása 

66. Mikor került kialakításra a desztináció jelenlegi arculata? 
� Már a TDM szervezeti működés előtt ezzel az arculattal jelent meg a desztináció 

� A TDM szervezeti működés egyik első és legfontosabb feladata volt az új arculat 
kialakítása 

� A TDM szervezeti működés közben döntöttünk csak úgy, hogy új arculat 
kialakítására van szükség 

67. Hol használja ennek egyes elemeit, mely felületeken? (Több válasz is lehetséges!) 
� honlapon 

� közösségi oldalon 

� kiadványokon 

� PR ajándékokon 

� helyi termékeken 
� iroda megjelenésében 

� információs táblákon 

� térképeken 

� PR cikkekben, sajtóanyagokban 

� Egyéb: 
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68. Mely fázisban tart az Ön desztinációja a márkázás tekintetében? 
� még nem indult el a desztinációban a márkázás folyamata 

� saját arculati elemeink vannak, amelyek jelenleg bevezetés alatt állnak a turisztikai 
piacon 

� saját arculati elemeink vannak, amelyekkel több, mint egy éve vagyunk jelen a 
turisztikai piacon, ez idő alatt a desztináció szolgáltatói már márkaként tekintenek 
a desztinációra 

� saját arculati elemeink vannak, amelyekkel több, mint egy éve vagyunk jelen a 
turisztikai piacon, már a vendégek is márkaként tekintenek a desztinációra és 
annak márkajegyeire 

� saját arculati elemeink vannak, amelyekkel több, mint egy éve vagyunk jelen a 
turisztikai piacon, már a vendégek és a szolgáltatók is márkaként tekintenek a 
desztinációra és annak márkajegyeire 

69. A desztináció kialakított arculati elemeit minden tag/szolgáltató tudatosan használja, 
akár egyéni megjelenés során is (pl. desztináció logójának feltüntetése honlapon, saját 
egyéni kiadványokon)? 

� Igen, jól működik a rendszer 

� Igen, de van még hová fejlődni e téren 

� Nem, egyáltalán nem jelennek meg a desztináció arculati elemei a szolgáltatók 
egyéni marketingjében (pl. saját honlapon, kiadványokon) 

70. Ön szerint miért fontos az arculat, márka kialakítása? Mert az egyedi arculat: (Több 
válasz is lehetséges!) 

� megkülönböztet 

� azonosít 

� egységes megjelenést biztosít 

� üzenetet közvetít 

� stabil minőségre utal 
� állandóságot fejez ki 

� biztonságot jelent 

� márkahűséget alakít ki 

� saját szegmenset hoz létre a piacon 

MONITORING TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 
71. Fontosnak tartja-e a desztináció monitoring tevékenységét? 

� igen, rendszeresen szükség van erre 

� igen, de még van hová fejlődnünk e téren 

� igen, de nincs megfelelő kapacitásunk (idő/humán) hozzá 

� nem, ez nem fontos tevékenység, csak az idő megy el vele 
� nem, mert erre nincs megfelelő kapacitásunk (idő/humán) 

72. Rendszeresen végeznek-e a tevékenység monitoringozása céljából felméréseket? Ha 
igen, milyen rendszerességgel? 

� Nem végzünk, végeztetünk ilyen tevékenységet 

� Végzünk ilyen tevékenységet, de nincsen benne rendszeresség 
� Évente 

� Két évente 

� Három évente 

� Ritkábban 
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73. Milyen monitoring tevékenységet folytat az Ön szervezete:(Több válasz is lehetséges!) 
� vendégkör felmérés (kik, mikor, honnan, hogyan stb. érkeznek a desztinációba) 

� vendégelégedettség felmérés 

� szolgáltatók felmérése 
� helyi lakosság megkérdezése 

� fórumok tartása a tagoknak, turisztikai szolgáltatóknak 

� fórumok tartása a helyi lakosságnak 

� Egyéb: 
74. Megosztják-e a monitoring tevékenység eredményét? 

 igen nem 
a tagokkal   
a turisztikai szolgáltatókkal, 
attrakciókkal 

  

a helyi lakossággal   
az önkormányzattal   
nem tag szolgáltatókkal, 
attrakciókkal, 
szervezetekkel 

  

 
75. Ki végzi a monitoring tevékenységet az Ön desztinációjában? (Több válasz is 

lehetséges!) 

� saját szervezet 

� megbízott cég/kutató központ 

� egyetem, főiskola 

� Egyéb: 
76. Jónak tartja-e az alábbi külföldi gyakorlatokat… 

 igen nem nem ismerem 
idegenforgalomhoz 
közvetetten 
kapcsolódó 
vállalkozások 
idegenforgalmi 
hozzájárulásának 
befizetése és a 
turizmusba történő 
visszaforgatása (pl. 
fodrász, pékség) 

   

idegenforgalomhoz 
közvetlenül 
kapcsolódó 
vállalkozások 
idegenforgalmi 
hozzájárulásának 
befizetése és a 
turizmusba történő 
visszaforgatása (pl. 
fürdő, múzeum) 

   

projekt alapú 
pályázati rendszer a 
TDM szervezeti 
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tevékenység 
finanszírozására (pl. 
Oststeiermark) 
térségi, tartományi 
marketing szervezet 
aktív munkája, amely 
az egyes térségek, 
mikro térségek 
marketing 
tevékenységét is 
támogatja (anyagilag 
is) (pl. Kärnten 
Werbung) 

   

a térségi marketing 
szervezet különálló 
egység, a 
marketingért az 
ügyfél fizet (Bayern 
Tourismus Marketing 
GmbH) 

   

erős térségi, 
tartományi szint, az 
alábbi hierarchia: 
helyi turisztikai 
szervezetek/ térségi, 
mikro térségi TDM/ 
tartományi, 
regionális TDM/ 
országos TDM 

   

 

Egyéb megjegyzés a TDM szervezeti működéssel vagy a kérdőívvel kapcsolatban? 
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4. számú melléklet: Válogatott interjúkérdések (magyar) 
 

1. A TDM szervezetek feladatai igen sokszínűek és összetettek, széles skálán mozognak. E 

feladatok között szerepelnek-e és ha igen milyen hangsúllyal, milyen formában a terület- 

és településfejlesztéssel kapcsolatos teendők? 

2. Mennyire tartja fontosnak az ilyen irányú szerepvállalást? Szerves és fontos részét 

képezi ez a hosszú távú tervezésnek, vagy ez csak a szükséges rossz, amit egy-egy TDM 

szervezetnek magára kell vállalni? 

3. Véleménye szerint befolyásolja-e egy-egy szervezet terület- és településfejlesztésben 

betöltött szerepét a szervezet működési területe és a szervezet által "képviselt" fő 

turisztikai termék/termékek jellege (pl. egészségturizmus, vidéki turizmus, városi 

turizmus)? 

4. Hosszútávon mennyire elválasztható egymástól a turizmussal kapcsolatos 

tevékenységek köre a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységektől? Pl. 

településkép kontra település imázs meghatározása 

5. Kell-e, jó-e ha egy turisztikai szervezet aktívan részt vesz a település életében (nemcsak 

annak turisztikai szempontú alakításában hanem a civil életben is pl. különböző szakkörök, 

programok szervezése helyi lakosoknak)? 

6. Milyen a kapcsolat az Ön TDM szervezete és az Önkormányzat között? 

7. Milyen a kapcsolat az Ön TDM szervezete és a tagok között? 

8. Miben látja az együttműködések sikerességét? 

9. Röviden foglalja össze a TDM szervezetének fő tevékenységi körét, fontosabb 

kampányait, projektjeit az elmúlt időszakból? 

10. Milyen forrásokból finanszírozza az Ön TDM szervezete a tevékenységét? 

11. Mit gondol, mi a TDM szervezeti rendszer nehézsége? Milyen megoldási javaslatokat 

tenne ennek megoldására? 

12. Miben látja a TDM szervezeti rendszer egyediségét? Klaszterek, tematikus utakhoz 

képest miben tér el a tevékenység fókusza? 

13. Milyen marketingkommunikációs tevékenységet folytat az Ön szervezete? Hogyan 

jelenik meg az online jelenlét? Hogy értékeli az egyes eszközök hatékonyságát? 
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5. számú melléklet: Válogatott interjúkérdések (külföldi) 
 

1. A szervezet/cég alapításának éve: 

2. A szervezet típusa (zB. GmbH, Verband usw.):  

3. A szervezet elhelyezése az országos/regionális turizmus menedzsment „hierarchiában“: 

4. Alkalmazottak száma: 

Back office:     Front office: 

5. Ki/kik képezik a tagság fő bázisát? Minden szolgáltató, attrakció tag, vagy önkéntes a 

tagság? 

6. Ha önkéntes a tagság, a tagok száma a szervezetben?  

7. Tagok megoszlása (%) (pl. attrakciók, szálláshelyek stb. aránya)? 

8. Ez a tagszám: 

csökkenő, 

stagnáló,  

növekvő 

9. Önkormányzati tagok száma a szervezetben? 

10. Önkormányzatok megnevezése: 

11. Milyen jellegű a kapcsolat az önkormányzatokkal: 

formális 

informális, 

tényleges 

12. Részt vesz az önkormányzat a szervezet működésének finanszírozásában? Ha igen 

milyen arányban? 

13. Milyen forrás(ok)ból finanszírozza a szervezet a tevékenységét? 

14. Ki a szervezet fő partnere? Kivel/kikkel legerősebb a szakmai együttműködés? 

15. Van-e és ha igen milyen kapcsolata van az alábbiakkal? 

Önkormányzat(ok) 

Turisztikai attrakciók 

Turisztikai szolgáltatók 

Éttermek, cukrászdák 

Hotelek, szálláshelyek 

Országos turisztiai szervezetek (pl. Österreich Werbung) 

Regionális turizmus szervezetek (pl. Steiermark Tourismus) 

Más régiók turizmusszervezetei 
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Más turisztikai szervezetek 

Helyi szervezetek 

Helyi lakosok 

Természetvédelmi területek igazgatóságai 

Desztináció környéke 

Más települések 

Turisztikai projektek, tematikus projektek 

Határon átnyúló projektek  

Egyéb: 

16. Milyen feladatai vannak az Ön szervezetének? 

17. Ön szerint ezek közül melyek a szervezet legfontosabb feladatai? 

18. Melyek jelentik a legnagyobb kihívást a mindennapi munka során?  

19. Hátraltatják-e? És ha igen, milyen tényezők hátráltatják a munkát? 

20. Van turizmus törvény az Ön régiójában? 

21. Ha nincs milyen módon szabályozzák a tevékenységet? 

22. Ha van, a meglévő törvény segíti a munkájukat? Miért? 

23. Mik a rövid távú céljaik? 

24. Mik a hosszú távú céljaik?  

25. Milyen eszközök állnak rendelkezésre a célok elérése érdekében? 

26. Milyen szakmai eredményei vannak az Ön szervezetének? 

27. Van saját minősítőrendszere? Ha igen írja le röviden a lényegét! 

28. A marketingkommunikáció során mely eszközöket használják? 

29. Ha van tematikus kampányuk kérem ismertesse azt röviden! 

30. Van mobilapplikáció az ön desztinációjában? Ha van, hatékonynak találja? 

31. Miben segíti (ha segíti) az Önök munkáját? 

32. Van turisztikai kártyarendszer? Ha igen hatékonynak találja? 

33. Mi az Ön szervezetének egyedisége? 

34. Milyen célokkal alapították a szervezetet? 

35. Milyen fontosabb fejlesztesek voltak az Ön szervezete által a működés megkezédese 

óta? 

36. Milyen fontosabb projektjei vannak az Ön szervezetének? 

37. Ön szerint hogyan mérhető a szervezet munkájának eredményessége? 

 


