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TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓMENEDZSMENT SZABÁLYOZÁS ÉS 

GYAKORLAT 

 

Dankó László 

a közgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens 

Miskolci Egyetem Marketing Intézet 

 

Jelen tanulmány a közösségi turizmusfejlesztés szükségességének európai felismerését, a 

magyar turizmusról és vendéglátásról szóló törvénytervezet parlamenti elfogadásra való 

előkészítéséhez vezető folyamatot, a törvénytervezet TDM rendszer kiépítésére 

vonatkozó szabályait, valamint a nemzeti és regionális stratégiák nyomán elindult 

turisztikai desztináció- menedzsment rendszer gyakorlati kialakításának mikéntjét 

mutatja be és elemzi, alapvetően a Zemplén térségi tapasztalatok alapján. 

 

BEVEZETÉS 
 

Magyarországon mind a Nemzeti Együttműködés Programja nevet viselő 

kormányprogramnak, mind az Új Széchenyi Tervnek központi célja 1 millió új, adózó 

munkahely megteremtése 10 év alatt. E cél elérésében a kormány kiemelt szerepet szán a 

turizmusnak, hiszen ez az ágazat képes a munkanélküliséggel jelenleg leginkább küzdő 

képzetlen rétegek tömeges felvételére.
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A turizmus az egyik legnagyobb gazdasági tevékenység, amelynek alakulásában döntő a 

kormány szerepe. A turizmus gazdasági súlyát jelzi, hogy Európában egyre több kormányzat 

és régió ismeri fel a turizmus stratégiai jelentőségét és kész annak támogatására annak 

ellenére, hogy a turizmust régebben csupán jól jövedelmező, állami beavatkozást nem igénylő 

üzleti tevékenységként kezelték. Felismerték azonban, hogy a turizmus igényli az állam 

tevőleges közreműködését, mivel számos olyan externália társul hozzá, amely csupán az 

állam részvételével valósulhat meg eredményesen. A nemzetközi gyakorlat is azt bizonyítja, 

hogy az állami, közösségi beavatkozás ezen a területen elkerülhetetlenül szükséges. A 

turizmust is kiszolgáló infrastruktúra-fejlesztésekhez és az országimázst alakító, javító 

marketing tevékenységhez célszerű közpénzekből is hozzájárulni. A turizmus fontos szerepet 

játszhat a nemzetgazdaságban azáltal, hogy lehetőséget kínál a foglalkoztatásra, hozzájárul a 

fizetési mérleg egyensúly javításához és serkenti a gazdasági növekedést. Ezért a kormányok 

gazdasági, társadalmi, kulturális, építészeti és természeti környezeti okokból egyaránt 

érdekeltek a turizmus ellenőrzött fejlesztésében, a turizmus hosszú távú célkitűzéseinek 

meghatározásában.
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A gazdaságfejlesztési és munkahely-teremtési szemponton túl a turizmus elősegíti a helyi 

hagyományok fennmaradását, a kulturális és természeti értékek bemutatását, javítja az 

országról kialakult képet, és jelentős szerepe van az elmaradott térségek felzárkóztatásában, a 

vidéki népesség megtartásában is.
3
 

 

                                                
1 http://www.terport.hu/webfm_send/2704 (Turizmusfejlesztési stratégia - szakmai vitairat, NGM, 2011.) 
2 A turisztikai fejlesztések állami támogatása térségi és nemzetgazdasági szintű hatékonyságának vizsgálata, 

Állami Számvevőszék Kutató Intézetének tanulmánya, Budapest, 2010. június  
3 http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/felelossegi-

teruletek/turizmus 

http://www.terport.hu/webfm_send/2704
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/felelossegi-teruletek/turizmus
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/felelossegi-teruletek/turizmus


 2 

Ahhoz, hogy az elképzelések a napi kormányzati munka terén konkrét intézkedésekben 

öltsenek testet, illetve hogy a turizmus önkormányzati, civil, illetve vállalkozói szereplői 

lássák, hogy milyen stratégiai célok mentén kíván a kormány a jövőben tevékenykedni, 

szükség van egy világos, a fő prioritásokat és célokat, illetve az ezek eléréséhez szükséges 

eszközöket megfogalmazó stratégiára, törvényre és a turizmus rendszerének többszintű 

közösségi szabályozására. 

 

A Magyar Kormány 2005. szeptember 28-án elfogadta a Nemzeti turizmusfejlesztési 

stratégiát, amely értelmében - szükség esetén - ki kell dolgozni a turizmusról szóló törvényt. 

A stratégiáról szóló 1100/2005. (X.7.) kormányhatározat 2. pontja szerint „a Kormány felkéri 

az érintett minisztereket, hogy a stratégia megvalósítását segítő turizmus kerettörvény 

koncepcióját bocsássák széles körű – a szakmai, az érdekképviseleti és a civil szervezetek 

bevonásával történő – egyeztetésre és szakmai konszenzus esetén terjesszék a Kormány elé.”
4
  

Több, mint hatéves előkészítő munka után a Kormány őszi jogalkotási programja
5
 szerint 

2011 őszén került volna az Országgyűlés elé beterjesztésre a turizmusról szóló törvény 

tervezete. 

 

A 2005-13. évekre elfogadott Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia
6
 vezette be hazánkban a 

„turisztikai desztinációmenedzsment” fogalmát: egy adott település, vagy kistérség 

turizmusával kapcsolatos teendőit a helyi/térségi desztinációmenedzsment szervezet végzi. Ez 

lehet települési, kistérségi vagy egyéb önkormányzati társulás, amely a helyi lakosság, az 

önkormányzatok és a turisztikai szolgáltatók szoros együttműködésével a helyi turisztikai 

termékek, szolgáltatások fejlesztésével és promóciójával foglalkozik. A TDM-ek működése 

kizárólag alulról jövő kezdeményezésekkel (szervezetépítés és finanszírozás) valósulhat meg,
7
 

azonban mind a központi államigazgatásnak (Nemzetgazdasági Minisztérium), mind a megyei 

közigazgatási hivataloknak, illetve a megyei és a települési önkormányzatoknak ezt a 

folyamatot katalizálniuk szükséges. 

 

A helyi TDM szervezetek térségi összefogásával alakul ki egy-egy területegység kínálati 

profilja (területi TDM), a regionális szintű TDM szervezetek látják el a belföldi és határ menti 

marketing tevékenységet. A nemzeti turisztikai desztináció-menedzsement szervezet 

összehangolja a regionális szervezetek tevékenységét, kutatási szolgáltatásokkal, egységes 

informatikai rendszer működtetésével nemzetközileg is piacképes kínálatot alakít ki. 

 

A turizmus rendszerének hazai átalakítása 2007 őszén megkezdődött, aminek támogatására a 

Kormány az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az EU társfinanszírozású regionális 

operatív programokon keresztül két alkalommal pályázati rendszert hirdetett, illetve a 

Nemzetgazdasági Minisztérium 2010. december 15.-én TDM regisztrációs pályázati felhívást 

tett közé. 

 

Jelen tanulmány a közösségi turizmusfejlesztés szükségességének európai felismerését, a 

magyar turizmus törvény – tervezet parlamenti elfogadásra való előkészítéséhez vezető 

folyamatot, a törvény TDM rendszer kiépítésére vonatkozó szabályait, valamint a nemzeti és 

regionális stratégiák nyomán elindult turisztikai desztinációmenedzsment rendszer gyakorlati 

                                                
4http://www.otm.gov.hu/web/otm_jogszab.nsf/0/12BDF228221986C9C125750E00467732/$FILE/1100_2005_K

orm-hat.pdf?OpenElement 
5 http://www.jogiforum.hu/hirek/25597 
6 http://www.mth.gov.hu/main.php?folderID=936 
7http://www.prozemplen.hu/turizmusfejlesztes_elemei/8_4_tersegi_TDM_letrehozasa_publikacio.pdf 

http://www.otm.gov.hu/web/otm_jogszab.nsf/0/12BDF228221986C9C125750E00467732/$FILE/1100_2005_Korm-hat.pdf?OpenElement
http://www.otm.gov.hu/web/otm_jogszab.nsf/0/12BDF228221986C9C125750E00467732/$FILE/1100_2005_Korm-hat.pdf?OpenElement
http://www.jogiforum.hu/hirek/25597
http://www.mth.gov.hu/main.php?folderID=936
http://www.prozemplen.hu/turizmusfejlesztes_elemei/8_4_tersegi_TDM_letrehozasa_publikacio.pdf
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kialakításának mikéntjét mutatja be és elemzi, alapvetően a Zemplén térségi tapasztalatok 

alapján. 

1. A TURIZMUS IRÁNYÍTÁS ÉS SZABÁLYOZÁS EURÓPAI 

ÉS HAZAI GYAKORLATA 

 

1.1 Közösségi turizmusfejlesztés Európában 

 

Az Európai Bizottság 2010 nyarán az Európai Parlament részére készített "Európa, a világ 

első számú turisztikai célpontja – az európai turizmus új politikai kerete" című közleményét 

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) véleményezte
8
. Az EGSZB megítélése 

szerint szükség van a következő intézkedések elfogadására és jelentőségük hangsúlyozására 

annak érdekében, hogy eleget lehessen tenni a kihívásoknak és meg lehessen valósítani a 

közleményben előirányzott konkrét intézkedéseket: 

- mozdítsa elő egy olyan, az EU valamennyi nyelvén működő európai platform létrehozását, 

amelyen az utazóknak lehetőségük nyílna elektronikus úton megosztani észrevételeiket és 

benyomásaikat.  

- vállalja, hogy a politikai keretnek az egyes területeken való végrehajtását tanulmányozza, 

szervezi és bátorítja, valamint ellát olyan elsőbbségi feladatokat, mint az Európán belüli 

turisztikai termékek népszerűsítése és az egész Európára kiterjedő szolgáltatások és 

infrastruktúrák előmozdítása,  

- segítse elő az Európán belüli kapcsolatok javítását a közúti, vasúti, légi és part menti 

közlekedés révén, 

- ösztönözze az egészségügyi, gyógyászati és wellness-turizmust, valamint a tanulási célú 

turizmust, a kulturális turizmust, a konferenciautazásokat, a borászati és gasztronómiai 

célú, történelmi vagy vallási indíttatású turizmust, a vidéki vagy a tengerparti tartózkodást 

célzó idegenforgalmat,  

- bírja rá a nemzeti kormányokat, hogy támogassák az idegenforgalmi ágazatban a helyi 

társadalmi, környezeti, történelmi és kulturális hagyományokat tükröző kis- és mikro 

vállalkozásokat,  

- az idősek, a mozgáskorlátozottak és sajátos szükségletekkel rendelkezők számára 

támogassa az Európán belüli úti célok választását, az infrastruktúrák és a szolgáltatások 

javítása mellett jobban népszerűsítve a fenti utazóknak biztosított szolgáltatásokat, 

- bátorítsa az Európán belüli úti célok népszerűsítésére a légitársaságnak szánt támogatási 

politikát, valamint lépjen fel annak érdekében, hogy az Európán belüli úti célok élvezzék a 

nagy utazásszervező társaságok támogatását is, 

- népszerűsítse és reklámozza a biztonságot, mely más üdülőhelyekhez képest immáron 

általánosan szavatolt az EU-ban,  

- járuljon hozzá a turisztikai gazdasági ágazatra és annak összetevőire vonatkozó statisztikai 

nyomon követés és harmonizáció rendszerének kidolgozásához,  

- támogassa az uniós úti célokat népszerűsítő közös reklámkampány elindítását, 

- képzéssel és stabil munkahelyekkel támogassa a professzionális szolgáltatások minőségét. 

 

1.2 A magyar turizmusirányítás 

 

                                                
8 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:376:0044:01:EN:HTML  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:376:0044:01:EN:HTML
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A turizmus irányítását a világ számos országában nemzeti, regionális és helyi szinten 

tevékenykedő, egymást kölcsönösen kiegészítő szervezetek végzik. Ez elmondható 

Magyarországról is, hiszen a turizmus irányítása az Országgyűléstől a települési 

önkormányzatokig számos szervezet feladatai között szerepel.
9
 

 

Az Országgyűlés törvényalkotó tevékenysége a turizmus fejlődése és a turisztikai ágazat 

vállalkozásainak működése szempontjából egyaránt kiemelkedő jelentőségű. Az ágazat 

működésének feltételrendszerét meghatározó törvényeket az Országgyűlés alkotja meg. 

Magyarországon a turizmus gazdasági alapjait - például az idegenforgalmi adóra, vagy a 

turizmus költségvetési támogatására vonatkozóan - törvény teremti meg.
10

 

 

Az Országgyűlés Sport- és Turizmusbizottsága kezdeményező, javaslattevő, véleményező és 

a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szervezet a Sport- és Turizmusbizottság 

legfontosabb feladatai közé tartozik a turisztikai vonatkozású törvények, határozati javaslatok 

kezdeményezése, figyelemmel kísérése és a turisztikai szempontok érvényesítése a 

jogalkotásban. A hatáskörébe tartozó törvények végrehajtásán kívül ezek társadalmi és 

gazdasági hatásait is figyelemmel kíséri. A Bizottság feladata a turizmus állami irányításának 

felügyelete és ellenőrzése is. Bármely turisztikai témát megvitathat és kezdeményezheti a 

szükséges intézkedések megtételét.
11

 

 

A Kormány irányítja a turizmus állami feladatainak végrehajtását, meghatározza és 

összehangolja az irányítása alatt álló államigazgatási szervek turizmussal összefüggő 

tevékenységét, elősegíti az ágazatban működők versenyképességének erősödését, ezzel 

hozzájárul Magyarország turisztikai célterületként történő fejlesztéséhez.
12

 

 

A kormányzati és központi közigazgatási struktúrában a turizmus a Nemzetgazdasági 

Minisztérium Belgazdaságért Felelős Államtitkársága feladat- és hatáskörébe tartozik. Ennek 

keretében a turizmus és kereskedelem területén közreműködik a hosszú távú 

gazdaságpolitikai stratégiák előkészítésében és megvalósításában. Felügyeli a 

turizmusfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai feladatokat, valamint a miniszter 

kereskedelempolitikáért és a fogyasztóvédelemért való felelősségével kapcsolatos feladatait.
13

 

 

A turizmus állami irányítása elsősorban az ágazat fejlesztési stratégiájának megalkotását, 

jogszabályi- és közgazdasági környezetének alakítását, valamint nemzetközi 

kapcsolatrendszerének ápolását, működtetését jelenti. E szervezeti egység látja el továbbá a 

nemzeti turisztikai marketingszervezet, a Magyar Turizmus Zrt. szakmai felügyeletét. A 

Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együttműködve részt vesz az Új Széchenyi Terv 

Gyógyító Magyarország - Egészségipari programjához kötődő pályázati rendszer 

kialakításában, valamint a turisztikai célú hazai költségvetési források felhasználásának 

meghatározásában.
14

 

 

Magyarország évenként elfogadott költségvetése is rendszeresen tartalmaz a turizmusra 

vonatkozó rendelkezéseket (pl. a turisztikai célelőirányzat – összege 2011-ben 12,9 MdFt 

                                                
9 http://itthon.hu/regiok/balaton-regio/balatoni-rib 
10 http://www.scribd.com/doc/60582709/Magyar-Turizmus-felepitese 
11 http://itthon.hu/szakmai-oldalak/turizmus-szervezeti/ogy-sport-turizmus 
12 http://www.kormany.hu/download/5/d7/30000/turizm.pdf 
13http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/szervezet 
14http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/felelossegi-

teruletek/turizmus 

http://itthon.hu/regiok/balaton-regio/balatoni-rib
http://www.scribd.com/doc/60582709/Magyar-Turizmus-felepitese
http://itthon.hu/szakmai-oldalak/turizmus-szervezeti/ogy-sport-turizmus
http://www.kormany.hu/download/5/d7/30000/turizm.pdf
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/szervezet
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/felelossegi-teruletek/turizmus
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/felelossegi-teruletek/turizmus
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volt, illetőleg az önkormányzatok által beszedett idegenforgalmi adóhoz nyújtott központi 

támogatást). Ezek címzetten és pályázati úton való felhasználásáról a központi 

közigazgatásban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendelkezik. 

 

A Magyar Turizmus Zrt. a Magyar Állam egyszemélyi tulajdonában lévő, nemzeti turisztikai 

marketingszervezet, amelyet az Országos Idegenforgalmi Hivatal jogutódjaként 1994. 

március 1-jén Magyar Turisztikai Szolgálat néven hoztak létre. 

 

A Magyar Turizmus Zrt. tevékenységének célja, hogy nemzeti szintű turisztikai desztináció-

menedzsment  (TDM) szervezetként hozzájáruljon a hazai turisztikai kínálat piacra viteléhez, 

és ezáltal elősegítse a Magyarországon realizálódó belföldi és nemzetközi turizmusból 

származó bevételek növelését. Ezzel támogatja a magyar gazdaságban újabb munkahelyek 

létrehozását és fenntartását, hozzájárul a magyar GDP kiegyensúlyozott növekedéséhez és 

pozitívan befolyásolja az ország folyó fizetési mérlegét. 

A kitűzött célok megvalósulását az alábbi konkrét feladatok segítik: 

- Magyarország, mint turisztikai desztináció arculatépítése, imázsának javítása, 

ismertségének növelése belföldön és külföldön, 

- a magyar turisztikai kínálat piacra juttatásának segítése versenysemleges módon, 

belföldön és külföldön, 

- a regionális együttműködések támogatása a turizmusmarketing területén, 

- promóciós és PR- tevékenység folytatása belföldön és külföldön, 

- turisztikai információ biztosítása a belföldi és a Magyarországon tartózkodó külföldi 

turisták, a potenciális utazók, a döntéshozók, a belföldi és a külföldi turisztikai szakma 

számára.
15

 

 

A Magyar Turizmus Zrt. feladatait a központi egységeken kívül a belföldi hálózatát alkotó 

Regionális Marketing Igazgatóságai és Regionális Turisztikai Projekt Irodái, külföldi 

képviseletei és a Magyar Turizmus Zrt.-vel névhasználati szerződésben álló Tourinform-

hálózat segítségével valósítja meg.
16

 

 

A Magyar Turizmus Zrt. a belföldi turizmus élénkítése terén hangsúlyos szerepet szán az 

ország hét turisztikai régiójában működő Regionális Marketing Igazgatóságnak (RMI) és a 

két Regionális Turisztikai Projekt Irodának (RTPI). 

A regionális irodák fő feladata a régiók identitásnövelése, a vidék felzárkóztatása és ismertté 

tétele, a régiós szolgáltatók minőségi turisztikai termékek kialakítására és szinten tartására 

való ösztönzése. A belföldi keresletélénkítés érdekében elsődleges feladat a szolgáltatók 

versenysemleges piacra juttatása és piacon tartása. 

 

Az RMI-k/RTPI-k ennek érdekében a régió marketingtervében foglaltaknak megfelelően 

kapcsolatot tartanak a helyi turisztikai szolgáltatókkal és regionális szervezetekkel, részt 

vesznek a termékfejlesztésben, a kiadványok elkészítésében, képviselik a régiót, illetve annak 

szolgáltatóit a belföldi és külföldi turisztikai kiállításokon, valamint közreműködnek a 

regionális pályázatok kezelésében és elbírálásában.
17

 

 

A turizmus irányítása a központi közigazgatással szoros összefüggésben a helyi, megyei 

önkormányzatok közreműködésével valósul meg: a turizmussal kapcsolatos önkormányzati 

                                                
15 http://itthon.hu/szakmai-oldalak/turizmus-szervezeti/magyar-turizmus-zrt 
16 http://majorj.no-ip.org/lapok/szakirodalommajorjanos/szakirodalom1/idfatlsz/SKMBT_C45109041014033.pdf 
17http://www.bm.gov.hu/web/portal.nsf/index/D91F488ECF26DE63C125753500351CEB/$file/turizmus%C3%

A1llamiir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1sa.pdf?OpenElement 

http://itthon.hu/szakmai-oldalak/turizmus-szervezeti/magyar-turizmus-zrt
http://majorj.no-ip.org/lapok/szakirodalommajorjanos/szakirodalom1/idfatlsz/SKMBT_C45109041014033.pdf
http://www.bm.gov.hu/web/portal.nsf/index/D91F488ECF26DE63C125753500351CEB/$file/turizmus%C3%A1llamiir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1sa.pdf?OpenElement
http://www.bm.gov.hu/web/portal.nsf/index/D91F488ECF26DE63C125753500351CEB/$file/turizmus%C3%A1llamiir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1sa.pdf?OpenElement
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feladatokról a helyi önkormányzatokról szóló (hatályát vesztett) 1990. évi LXV. törvény
18

 

rendelkezett ugyan, de csak nagyon szűkszavúan.  

 

A 63/A. § i) pontja szerint „a fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre különösen: 

megállapítja a főváros idegenforgalmi koncepcióját, a feladatok ellátása érdekében létrehozza 

és működteti turisztikai szervezetét”.  

 

A 70. § (1) bekezdés c) pontja pedig úgy rendelkezett, hogy „a megyei önkormányzat 

kötelező feladatként gondoskodik különösen az épített és természeti környezet védelmével, a 

térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolásáról, a megyei idegenforgalmi 

értékek feltárásáról, a megyei idegenforgalmi célkitűzések meghatározásáról, a 

teljesítésükben résztvevők tevékenységének összehangolásáról; továbbá közreműködik a 

térségi foglalkoztatási feladatok és a szakképzés összehangolásában, valamint részt vesz a 

területi információs rendszer kialakításában”.  

 

Ezek fontos, de nem elegendő rendelkezések voltak az önkormányzatok turizmussal 

kapcsolatos feladatait illetően, ha a turizmust a nemzetgazdasági jelentőségének megfelelően 

kívánjuk fejleszteni. 

 

A turizmussal kapcsolatos területi feladatokat a 2012-től hatályos új önkormányzati törvény
19

 

felsorolásszerűen említi (10. § (1) és (2) és a 13.§ (1) 13). szerint). 

A 6. §. alapján „a helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság 

önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való 

széles körű állampolgári részvételt”.  

Ez a rendelkezés összhangban van a turizmus területi feladatai ellátására a törvénytervezet 

alapján önkéntesen megalakuló turisztikai desztináció- menedzsment (TDM) szervezetek 

koncepciójával. 

 

A turizmus fejlesztéséhez szükséges forrásokról több jogszabály is rendelkezik. Pl. a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény
20

 lehetővé teszi a települési (községi, városi, fővárosi 

kerületi) önkormányzatok részére, hogy idegenforgalmi adót vessenek ki.  

Magyarország évenként elfogadott költségvetése is rendszeresen tartalmaz a turizmusra 

vonatkozó rendelkezéseket (pl. a turisztikai célelőirányzat, illetőleg az önkormányzatok által 

beszedett idegenforgalmi adóhoz nyújtott központi támogatást).  

 

2. A TURIZMUS KÖZÖSSÉGI RENDSZERÉNEK TÖRVÉNYI 

SZABÁLYOZÁSA 
 

Az európai példák nem kínálnak a magyar közigazgatás számára könnyen követhető, 

egységes, másolható receptet. A turizmus fejlesztése érdekében szövetségesként elsősorban a 

mediterrán ország-csoport támogatására számíthatunk. Ezen országok az unió 

kompetenciájának és tevékenységének fokozását szorgalmazzák a turizmus területén.  

 

                                                
18 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000065.TV 
19 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

http://www.kormany.hu/download/b/1e/60000/%C3%B6tv.pdf 
20A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000100.TV 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000065.TV
http://www.kormany.hu/download/b/1e/60000/%C3%B6tv.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000100.TV
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A tagállamok e csoportja kevésbé fejlett és általában turista-fogadó térségek. Infrastrukturális 

lemaradásuk pótlásához, elmaradott régióik fejlesztéséhez és a turisztikai ágazat 

fejlesztéséhez, valamint versenyképességük fokozásához forrásokra van szükségük. A csoport 

tagjai abban érdekeltek, hogy az uniós alapokból kifejezetten a turizmusra célzott módon több 

támogatást kapjanak.
21

 

 

 

2.1 Turizmus törvény előkészítése 

 

A turizmusra vonatkozó hatályos hazai joganyag többszintű és széttagolt. Törvényi szinten is 

tartalmaz ugyan egyes turizmust érintő rendelkezéseket (pl. a kereskedelmi törvény határozza 

meg az idegenforgalom fogalmát, a költségvetési törvény szabályozza a Turisztikai 

Célelőirányzat keretösszegét, a helyi adókról szóló törvény rendelkezik az idegenforgalmi 

adóról, a helyi önkormányzatokról szóló törvény határozza meg a főváros és a megyék 

idegenforgalmi feladatait, stb.), de a vonatkozó részletszabályok különböző alacsonyabb 

szintű jogszabályokban nyertek elhelyezést.  

 

A már nem hatályos belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény
22

 helyezte el az 

idegenforgalmat a nemzetgazdaság ágazatai között, amennyiben az 5. § (1) bekezdése úgy 

rendelkezik, hogy „e törvény alkalmazásában belkereskedelmi tevékenység a 

nagykereskedelem, a kiskereskedelem, a vendéglátás, az idegenforgalom és a kereskedelmi 

szolgáltatások”. A hivatkozott törvény 9. §-a pedig úgy határozza meg az idegenforgalmat, 

hogy „idegenforgalmi tevékenység az idegenforgalmi értékek feltárása, népszerűsítése, 

hasznosítása, a turizmust, az üdülést szolgáló bel- és külföldi utazások szervezése és 

közvetítése, szállás, szállodai, gyógyszállodai és az ezekkel összefüggő egyéb idegenforgalmi, 

gyógyidegenforgalmi szolgáltatások végzése. Magánszemélyek – jogszabály által 

meghatározott keretek között – a lakásukat, az üdülőjüket, illetve az ahhoz tartozó 

helyiségeket és területeket idegenforgalmi célra hasznosíthatják.”  

 

A törvény egyéb rendelkezései is érintik az idegenforgalmat (pl. az üzletek nyitva tartását 

szabályozó 19. §, valamint az üzletkörről rendelkező 20. §, a vonatkozó alacsonyabb szintű 

jogszabály ugyanis az utazási irodát, az utazási ügynökséget és az idegenforgalmi szolgáltató 

irodát üzletnek minősíti). Különösen fontos a felhatalmazó rendelkezést tartalmazó 40. §, 

amelynek alapján kerültek kiadásra a vonatkozó kormány- és miniszteri rendeletek. 

 

A 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
23

 1. §-a szerint hatálya a Magyar Köztársaság 

területén „…a kereskedelmi tevékenység, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint a 

kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységek folytatásának, továbbá a termékek 

forgalmazásának alapvető követelményeire és ellenőrzésére terjed ki. Azaz, a jogalkotó a 

kereskedelmi törvény keretei között szabályozta a turizmussal összefüggő kérdéseket is. 

 

Az egyes turisztikai tevékenységekre vonatkozó speciális követelményeket különböző szintű 

jogszabályok szabályozzák. Így pl. az utazásszervező és - közvetítő tevékenységre a 

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, az utazási szerződésre a 281/2008. (XI. 28.) Korm. 

rendelet, a szálláshelyek üzemeltetésére a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, az 

idegenvezetésre a 33/2009. (XII. 18.) ÖM rendelet, a lovas szolgáltató tevékenységre a 

                                                
21 http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-43443/1.k%F6tet.pdf  27.p. 
22 http://www.freeweb.hu/bacsfogy/1978Itv.pdf 
23 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500164.TV 

http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-43443/1.k%F6tet.pdf
http://www.freeweb.hu/bacsfogy/1978Itv.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500164.TV
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14/2008 (XII.20.) ÖM rendelet, a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-

szolgáltatásra a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet vonatkozik. 

 

Az egy-egy részterületet szabályozó jogszabályok viszonylag nagy száma ellenére is az 

állapítható meg, hogy a szabályozás a jelenlegi igényeket általában kielégíti, de nem a 

megfelelő szabályozási szintek alkalmazásával. A többszintű szabályozás szükségessége 

pedig továbbra is megmarad, mert a piaci követelmények változása olyan új igényeket 

támaszthat, amelyek szabályozása nem tűrhet halasztást. Ez pedig az operatívabbnak tűnő 

rendeleti úton történő szabályozás fenntartását indokolja.
24

 

 

A 2005 októberében - a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiát elfogadó 1100/2005. (X.7) 

Korm. határozat alapján
25

 - a Magyar Turisztikai Hivatal által kezdeményezett turizmus 

törvény a WTO és az Európai Unió által elfogadott nyilatkozatokkal és programokkal 

összhangban meghatározta   azokat a célokat, amelyek elérésére - a turizmus, mint több 

dimenziós tényező folyamatos színvonalas fejlődése érdekében - nemzetgazdasági szinten 

törekedni kell. A törvénynek és a törvényre épülő kormányzati munkának kellene 

megteremtenie a rövid-, közép-távú, valamint hosszú távú turizmuspolitika feltételrendszerét. 

Mindezekre figyelemmel a törvény céljaként meghatározásra került, hogy az segítse elő
26

: 

 

- a turisztikai vállalkozások piacra jutását, a turizmusban működő vállalkozások 

versenyképességének javítását, ideértve az elmaradott térségek felzárkózását is, 

- a turisztikai értékek feltárását, megismertetését, üzletszerű hasznosítását, a turizmus 

szempontjából jelentős természeti és ember alkotta értékek – turisztikai hasznosításán 

keresztül megvalósuló - megóvását, fenntartását, 

- a Magyarországról külföldön megjelenő pozitív kép alakítását, 

- a környezet- és vendégbarát, utas- és fogyasztóközpontú, marketing-szemléletű turizmus 

megteremtését és fenntartható fejlesztését, 

- a turisztikai szakemberek képzését és továbbképzését, 

- a turizmus területén meglévő "feketegazdaság" (pl. illegális utazásszervezés) 

felszámolását, 

- a turizmus keretében megvalósuló nemzetközi kapcsolatok fejlődését, 

- a desztináció-menedzsment hatékony alkalmazását, s megvalósítását. 

 

A gyakorlati problémákra figyelemmel indokoltnak tűnt – egyebek mellett - szabályozni, 

hogy mi minősül turizmust fejlesztő tevékenységnek, illetve mit értünk turisztikai 

infrastruktúra alatt. Egyértelművé kell tenni, hogy a kereskedelmi vendéglátó hálózat a 

turisztikai infrastruktúra részét képezi. Turizmust fejlesztő tevékenységnek minősül az a 

tevékenység, amely bővíti a turisztikai fogadóképességet, növeli a meglévő, elsősorban 

turisztikai célú, illetőleg az azokhoz kapcsolódó létesítmények működésének színvonalát, 

összhangban az adott terület teherbíró képességével és a környezetvédelem 

követelményeivel.
27

  

 

                                                
24 Magyar Turisztikai Hivatal: A turizmusról szóló törvény koncepciója, 2005. október  
25 Egyes kormányhatározatok deregulációs célú felülvizsgálatáról szóló 1380/2011. (XI.8) Korm. Határozattal 

(6.c.) elrendelték - 2012. március 31. határidővel - a felülvizsgálatát és annak eredményétől függően szükség 

esetén a kormányhatározat módosítását, vagy hatályon kívül helyezését. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11130.pdf 32219.p. 
26 http://www.mth.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=83  
27 http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-43443/1.k%F6tet.pdf 28.p. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11130.pdf
http://www.mth.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=83
http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-43443/1.k%F6tet.pdf
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Tisztázásra várt a turisztikai termék fogalma. Komplex turisztikai termék optimális esetben az 

attrakciókra épülő, a turista által igénybe vehető turisztikai szolgáltatások (közlekedés, 

szállás, ellátás, programok, promóciós eszközök) összessége.  Ezért az egységes gyakorlati 

értelmezés és alkalmazás szempontjából alapvető fontosságú, hogy a turisztikai termék 

fogalmát a törvény határozza meg.  

 

A kereskedelmi szálláshely, az idegenforgalmi célú magánszálláshely hasznosítás, az 

utazásszervezés és utazásközvetítés, valamint az idegenvezetés törvényi meghatározásánál a 

hatályos alacsonyabb szintű jogszabályok rendelkezéseit indokolt törvényi rangra emelni. 

Emellett szükségessé vált rendelkezni arról, hogy a vendéglátás a turizmus része, a 

vendéglátás működésére vonatkozó részletszabályok viszont már más jogszabályok tárgyát 

képezhetik, figyelemmel arra, hogy a vendéglátó üzletre, mint üzletre nem indokolt más 

jogszabályt alkotni, mint az egyéb üzletekre.
28

 

 

2.2 A turizmusról és vendéglátásról szóló törvény- tervezet állami és területi 

feladatainak bemutatása 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2011. őszi kormány-előterjesztése
29

 tartalmazza a 

turizmusról szóló törvény tervezetét, valamint az általános és a részletes indoklást, melyek a 

korábbi tervek szerint együttesen kerültek volna beterjesztésre az őszi ülésszakon az 

Országgyűlés elé. Végül a módosított szövegű törvény-tervezet 2012. február elején került 

újabb közigazgatási egyeztetésre, majd kormány-előterjesztésre
30

. A turizmusról és 

vendéglátásról szóló törvényt várhatóan még az idén  megtárgyalja, és elfogadja a parlament - 

mondta február 24.-én Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 

államtitkára
31

. 

 

Az előbbiekben érintett, egy-egy részterületet szabályozó jogszabályok viszonylag nagy 

száma ellenére is megállapítható, hogy a jelenlegi szabályozás jellege szükségessé teszi a 

turizmus törvény megalkotását, mert számos, fontos terület van, ami nem szabályozott. Így pl. 

jelenleg jogszabályban részletesen nincs meghatározva, hogy: 

a) melyek a turizmussal kapcsolatos állami feladatok, 

b) hogyan alakul a területi szervezetrendszer, 

c) milyen legyen a turizmusban képződő források felhasználásának mechanizmusa? 

A piaci követelmények változása olyan új igényeket támaszthat, amelynek szabályozása 

indokolt. Ez a gyorsabb beavatkozást lehetővé tevő alacsonyabb szintű, lényegesen 

operatívabb rendeleti úton történő szabályozás további fenntartását indokolja a törvény 

megalkotása mellett is
32

. 

 

A turizmusról és vendéglátásról szóló törvény megalkotását indokolja az is, hogy a turizmus 

folyamatos, hatékony és kiegyensúlyozott fejlődéséhez nélkülözhetetlen, hogy más 

ágazatokhoz hasonlóan a turizmus területén is törvényben legyenek meghatározva az állami 

feladatok. A turizmussal kapcsolatos állami feladatok törvényi meghatározása illeszkedik a 

jelenlegi joggyakorlathoz, hiszen ilyeneket más törvények is tartalmaznak (pl. a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény tételesen meghatározza az 

                                                
28 http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-43443/1.k%F6tet.pdf 28.p. 
29 http://www.kormany.hu/download/5/d7/30000/turizm.pdf (letöltés: 2012.12.09.) 
30 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a turizmusról és a vendéglátásról szóló törvényről (NGM-KIM, 

Budapest, 2012. február). 
31 http://www.kosarmagazin.hu/inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/turizmus.html 2012. február 24. 
32 Általános indoklás 43.o. 

http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-43443/1.k%F6tet.pdf
http://www.kormany.hu/download/5/d7/30000/turizm.pdf
http://www.kosarmagazin.hu/inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/turizmus.html%202012
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állam környezetvédelmi feladatait). A turizmus vonatkozásában számos olyan feladat van, 

amelyet kifejezetten az államnak kell ellátnia, s amely nem bízható kizárólag a piaci 

mechanizmusokra. 

 

A törvényjavaslat célja az, hogy meghatározza a turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos 

állami és területi feladatokat, a turisztikai és a vendéglátó tevékenységek gyakorlásának 

általános feltételeit, a turizmusban érdekelt állami és egyéb szervezetek együttműködésének 

kereteit, elősegítse a turizmus és a vendéglátás céltudatos fejlesztéséhez szükséges feltételek 

kialakítását, valamint a turizmusban és a vendéglátásban működő vállalkozások működését és 

fejlődését. 

A törvény megalkotását indokolja a turizmus és a vendéglátás magyar gazdaságban betöltött 

jelentős szerepe is. A turizmus interszektorális jellegéből adódóan számos nemzetgazdasági 

ág teljesítményéhez járul hozzá. A legutóbbi, 2007. évi adatok alapján elkészült turizmus 

szatellit számla szerint a turizmust alkotó ágazatok kibocsátása 2971 milliárd forint, 

nemzetgazdasági kibocsátáshoz viszonyított aránya 5,3% volt, bruttó hozzáadott értéke 1322 

milliárd forintot tett ki, amely 5,9%-os hozzájárulást jelentett a nemzetgazdaság összes 

hozzáadott értékéhez.  

 

A 2010. évi statisztikai adatok szerint a külföldiek 1 189 milliárd Ft összegű magyarországi 

fogyasztásából 828 milliárd Ft a turizmushoz kötődik. A turizmus a folyó fizetési mérleg 

egyenlegét 1 544 millió euróval javította.     

A turizmusnak legjellemzőbb, legszorosabb kapcsolata a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 

(I) nemzetgazdasági ággal van, amely gazdasági ág – bruttó hozzáadott értékkel mért 

teljesítménye 2010-ben – a 2009. évi 5,3%-os visszaesést követően az előzetes adatok alapján 

– 2,1%-kal emelkedett.  A KSH felmérései szerint 2010-ben a turisztikai céllal 

Magyarországra látogató külföldiek költéséből 250 milliárd Ft-ot tett ki a szállás, valamint az 

ehhez kapcsolódó étkezés, és 112 milliárd Ft volt a vendéglátóhelyi étkezésre fordított összeg. 

Az összes többnapos belföldi utazás során pedig a vendégek 81,5 milliárd Ft-ot költöttek 

szállásra és 26 milliárd Ft-ot éttermi vendéglátásra
33

. 

 

A turizmussal összefüggő fogalomrendszer - nemzetközileg elfogadott egységes elvekre 

épülő - jogszabályi szintű kialakítása mind ez ideig még nem történt meg. Ez irányban számos 

törekvéssel találkozunk, azonban ezek nem vezettek az egységes fogalomrendszer teljes körű 

kialakításához, csupán egy-egy jelentősebb részfogalom tisztázása történt meg, amely 

alkalmas arra, hogy a hazai szabályozásba is beépüljön. Így különösen az 1989-ben a 

Turisztikai Világszervezet által elfogadott ún. Hágai Nyilatkozat tisztázott néhány olyan 

fogalmat, mint pl. a turizmus, a látogató, a szálláshely, az utazásszervezés stb. 

 

A törvénytervezet jelenlegi struktúrája: 

 

I. Fejezet Értelmező rendelkezések 

II. Fejezet A turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami és területi feladatok és 

hatáskörök 

   1. 1. A turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok 

   2. A turizmussal kapcsolatos területi feladatok 

III. Fejezet A nemzeti turizmus- és vendéglátás fejlesztési stratégia 

IV. Fejezet A turisztikai szolgáltató tevékenységek és a vendéglátás fejlesztésének pénzügyi 

forrásai 

                                                
33 Törvénytervezet előterjesztés – vezetői összefoglaló 4.o. 
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V. Fejezet Turisztikai és a vendéglátó tevékenységek gyakorlásának szabályai 

   1. . A látogatók és fogyasztók általános jogai és kötelességei 

   2. A turisztikai szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó sajátos követelmények 

   3. A vendéglátó tevékenységre vonatkozó sajátos követelmények 

   4. Hatósági nyilvántartások 

   5. A turisztikai szolgáltatási tevékenységek és a vendéglátó tevékenység folytatásának 

ellenőrzése, jogkövetkezmények 

VI. Fejezet Záró rendelkezések 

A törvényjavaslat a turizmus fogalmát a következőképen határozza meg: természetes 

személyek szokásos lakó-, tartózkodási-, vagy munkahelyén kívülre irányuló, szabadidős vagy 

üzleti célú, a visszatérés szándékával, nem letelepedési céllal megvalósuló helyváltoztatása, 

amely nem irányul kereső tevékenység folytatására vagy tanulmányok végzésére, valamint e 

személyek szükségleteinek kielégítését biztosító turisztikai szolgáltatatási tevékenységek
34

.  

 

A turisztikai célú helyváltoztatás tehát nem foglalhatja magába a letelepedést, illetve a 

munkavállalást (vagyis a migrációt). A turisztikai cél olyan jelentős tudati elemeket is 

tartalmaz, mint az üdülés, pihenés, a szórakozás vagy egyéb ezekhez kapcsolódó igények és 

szükségletek kielégítése. 

 

A turizmus fejlesztése, fejlődése szempontjából kulcsszerepet töltenek be a turisztikai 

vállalkozások. Igen kényes kérdés annak a tevékenységi körnek a meghatározása, amelyet ide 

vonunk, mert a turizmus, mint ágazat interszektorális jellege miatt igen kiterjedt azon 

tevékenységek köre, amelyekkel a turizmussal valamilyen módon érintkezik. A turista 

ugyanis nemcsak szállodai és vendéglátó szolgáltatást, hanem pénzügyi szolgáltatásokat is 

igénybe vesz, tömegközlekedési eszközt vagy taxit is, autót bérel, operába vagy 

hangversenyre megy, ha megbetegszik orvoshoz fordul stb., ugyanakkor nem lenne 

indokolható az említetteket is a turisztikai vállalkozások körébe vonni. Ezért a törvényjavaslat 

a turisztikai szolgáltatások, illetve azok nyújtására irányuló tevékenységek körét szűken vonja 

meg és csak azokat sorolja ide, amelyek az általános közfelfogás és a nemzetközi gyakorlat 

szerint is ebbe a körbe tartoznak.  

 

Az értelmező rendelkezések határozzák meg a turisztikai desztináció (célterület), a turisztikai 

desztináció-menedzsment és a TDM szervezet fogalmait.  

- turisztikai desztináció: önálló turisztikai vonzerővel bíró, földrajzilag lehatárolt egység, 

amely a látogató számára – vonzerői és az azokra épített turisztikai szolgáltatások alapján 

– komplex élményt nyújt, és ahol az ehhez kapcsolódó szükségleteit kielégítheti; 

- turisztikai desztináció-menedzsment: a turisztikai desztinációban működő szolgáltatók, 

önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek együttműködésével megvalósított 

tevékenységek összessége, amelyek hozzájárulnak a kínálat bővüléséhez, színvonalának 

javulásához, a desztinációba látogató vendégek számának és a turisztikai szolgáltatatási 

tevékenységből származó bevételek növeléséhez; 

- turisztikai desztináció-menedzsment szervezet: a desztináció-menedzsment feladatokat 

közös finanszírozással ellátó, önkéntesen megalakuló a gazdasági társaságokról szóló 

törvény szerinti non-profit korlátolt felelősségű társaságként vagy egyesületként működő 

szervezet;
35

. 

 

                                                
34 Törvénytervezet 1.§. 
35 törvénytervezet 1.§. 
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A törvénytervezet II. fejezete tartalmazza a turizmussal kapcsolatos állami és területi 

feladatokat és hatásköröket, a IV. fejezet pedig a közösségi fejlesztés és menedzselés 

pénzügyi forrásait jelöli ki: 

 

2.2.1 A turizmussal kapcsolatos állami feladatok 

 

a) a nemzeti turizmus- és vendéglátás politika kialakítása és a nemzeti turizmus- és 

vendéglátás fejlesztési stratégiai dokumentumok (a továbbiakban: Stratégiák) elkészítése, 

valamint a Stratégiákban foglaltak végrehajtása, 

b) a turizmus és a vendéglátás közgazdasági és jogi feltételrendszerének kialakítása, annak 

érvényesítése és a végrehajtás ellenőrzése,  

c) az egyes turisztikai és vendéglátó tevékenységek feltételeinek megállapítása, a turisztikai 

és a vendéglátó vállalkozások létesítéséhez és működéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételek meghatározása, 

d) a nemzeti turisztikai desztináció-menedzsment tevékenység ellátása, 

e) a turizmus központi és területi szervezetrendszerének alakítása és működésük 

összhangjának biztosítása, 

f) a turisztikai tevékenységekkel és a vendéglátó tevékenységgel összefüggő közigazgatási 

hatósági feladatok ellátása, 

g) az államközi turisztikai kapcsolatok kiépítése, ápolása, részvétel nemzetközi 

együttműködésben, ideértve a turizmussal kapcsolatos feladatokat ellátó nemzetközi 

szervezetek, illetve az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusaiban való részvételt is, 

továbbá a turizmussal kapcsolatos, a hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződések 

előkészítése és megkötése, 

h) a turizmus és vendéglátás statisztikai mérési rendszere szempontrendszerének 

meghatározása, 

i) az állami szervek és a helyi önkormányzatok, a gazdasági kamarák, valamint a szakmai 

szervezetek együttműködésének elősegítése, támogatása, valamint  

j) a turisztikai és a vendéglátó oktatás és szakképzés tartalmának fejlesztése.
36

. 

 

1. A nemzeti turisztikai desztináció-menedzsment szervezet (nemzeti TDM): 

 

a) részvétel a (turizmus)stratégia kidolgozásában és végrehajtásában, 

b) turisztikai kutatások készítése a hazai turizmus egészét jellemző gazdasági, társadalmi 

folyamatokra vonatkozóan, 

c) a nemzeti turisztikai marketing feladatok ellátása a regionális turisztikai desztináció 

menedzsment szervezetekkel együttműködve,  

d) részvétel nemzetközi turisztikai projektekben, 

e) a turizmus eredményeinek, illetve a szektort befolyásoló gazdasági folyamatok 

elemzése, értékelése, valamint előrejelzések készítése, 

f) a turizmusfejlesztés eredményeinek figyelemmel kísérése, 

g) a helyi, térségi és regionális turisztikai desztináció-menedzsment szervezetekkel 

közösen az országos turisztikai információs rendszer működtetése, valamint a 

turisztikai desztináció-menedzsment szervezetek részére a felhasználói informatikai 

szolgáltatások biztosítása
37

. 

 

A turizmus stratégiai szemléletű fejlesztése érdekében a nemzeti TDM szervezet a nemzeti 

turisztikai marketing feladatok mellett ellátja a helyi, térségi és regionális turisztikai 

                                                
36 törvénytervezet 2.§. 
37 törvénytervezet 3.§. 
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desztináció menedzsment szervezetek működésének összehangolását és csak nemzeti szinten 

megvalósítható turizmusfejlesztést ösztönző szolgáltatások nyújtásával fokozza a nonprofit 

turisztikai intézményrendszer működésének hatékonyságát.
38

 

 

A nemzeti TDM szervezet tevékenységi körébe tartozó feladatok egy része közfeladat, 

amelyeket költségvetési forrásból indokolt finanszírozni, más része pedig a helyi, térségi, 

regionális TDM szervezetek számára kedvező feltételekkel történő – önköltségi áron – 

szolgáltatás-nyújtás (pl. célzott kutatások). A szolgáltató jellegű tevékenységet az indokolja, 

hogy a nemzeti TDM szervezeten belül összegyűlt információk, tudás iránt nemcsak a 

kormányzati, hanem a helyi, térségi, regionális TDM szervezetekben is igény van.  

 

2.2.2 A turizmussal összefüggő területi feladatok 

 

A turizmussal összefüggő területi feladatokat a turisztikai desztináció-menedzsment 

szervezetek látják el. 

1.) A helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet (helyi TDM) az ország 

turisztikai vonzerővel és szolgáltatásokkal rendelkező bármely településén az érintett 

települési önkormányzat, a turizmusban érdekelt vállalkozások, civil és egyházi szervezetek 

önkéntes részvételével alapítható, amelynek célja a desztináció turisztikai kínálatának 

kialakítása, fejlesztése, a desztinációba érkező látogatók informálása. A helyi TDM több 

település együttes részvételével is létrehozható. Amennyiben a helyi TDM-ben több település 

is részt vesz, illetékességi területe megegyezik az érintett települési önkormányzatok 

illetékességi területével. Egy települési önkormányzat egy helyi TDM szervezetben lehet tag 

és annak döntéshozatali eljárásában az önkormányzat(ok) nem rendelkezhet(nek) szavazati 

többséggel
 39

. 

A helyi TDM: 

a) összefogja az illetékességi területének turisztikai szereplőit, 

b) szervezi a helyi turizmust, 

c) ellátja a helyi turisztikai termékfejlesztést, 

d) ellátja a turisztikai információszolgáltatást turisztikai információs iroda fenntartásával,  

e) gyűjti a helyi turisztikai desztináció turisztikai alapadatait és átadja az országos turisztikai 

információs rendszer részére, 

f) a helyi turisztikai desztináció turisztikai teljesítményének mérésére monitoring rendszert 

működtet, 

g) kapcsolatot tart a helyi turizmusban érdekelt szereplőkkel, valamint 

h) részt vesz a térségi turisztikai desztináció-menedzsment szervezetben. 

 

A törvényjavaslat a turizmussal kapcsolatos területi feladatokat az önkéntesen, alulról 

szerveződő turisztikai desztináció-menedzsment szervezeti rendszerhez kapcsolódóan 

határozza meg.  

A rendszer kialakítása a turizmus fejlesztésének egyik stratégiai pillére. A TDM rendszer 

célja a turizmus versenyképességének növelése, a desztináció turisztikai teljesítményének 

fokozása, a látogatók megelégedettségének emelése, a turisták desztinációhoz köthető 

információkkal való ellátottságának javítása, a turizmusban szereplők naprakész üzleti 

információkkal történő ellátásának biztosítása. E szervezetek jelenleg elsősorban a hasonló 

nemzetközi példák, általánosan elfogadott szakmai irányelvek alapján működnek. Jogszabályi 

háttere az egyesületi vagy non-profit korlátolt felelősségű társaság jogi személyi formákhoz 

kapcsolódóan létezik. 

                                                
38 törvénytervezet, részletes indoklás 
39 Törvénytervezet 5.§. 
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A helyi és térségi TDM szervezetek fejlesztése az Új Széchenyi terv Gyógyító Magyarország 

- Egészségipar program önálló alprogramja. A TDM szervezetek létrehozásának, 

működésének módját a 2009. évi európai uniós ROP TDM pályázat feltételrendszere tovább 

részletezte. Ez kiterjedt a szervezetek összetételére, tevékenységére és finanszírozási 

jellemzőire. Ugyanakkor ezeket a feltételeket kizárólag a ROP pályázaton induló szervezetek 

esetében lehet érvényesíteni, a szervezeti folyamatok pedig nemcsak a pályázat keretében 

fejlődnek. A TDM szervezeti folyamatban egyúttal tapasztalható az is, hogy az emelkedő 

pályázati keretösszegek, illetve a pályázati támogatás lehetősége miatt az egyes 

desztinációkban olyan szervezetfejlesztési folyamatokat is indítanak, amelyek TDM 

módszertani háttere nem biztosított, nem valósítanak meg valós partnerséget és komplex 

feladatvégzést. 

A fenti indokok alapján szükséges jogszabályi hátteret biztosítani ahhoz, hogy elsősorban az 

újonnan alakuló helyi és térségi TDM szervezetek esetében megfelelő szakmai irányelvek 

mentén valósuljon meg a szervezetfejlesztés és működés. 

 

Az önkéntesen alapuló helyi TDM szervezetek megalakulásának feltétele a turisztikai kínálat 

és kereslet megfelelő színvonala, és a vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek 

közötti együttműködési készség.  

 

A turisztikai intézményrendszeren belül a helyi szintű turisztikai feladatokat ellátó szervezeti 

szint az elmúlt években indult fejlődésnek. A szervezetek – a korábbi, elsősorban turisztikai 

promóciós feladatokat ellátó – helyi információs irodáktól vagy igazgatási jellegű feladatokat 

ellátó megyei turisztikai hivataloktól a széleskörű partnerségi kapcsolaton alapuló 

működésben és feladatvégzésben különböznek. Tevékenységük helyi szinten kiterjed többek 

között a turisztikai termékfejlesztésre, információszolgáltatásra, képzésre, minőségbiztosításra 

stb.  

 

A helyi TDM szervezetek nyilvántartását a turizmusért felelős minisztérium (NGM) végzi. A 

regisztráció és annak nyilvánossága biztosítja a szervezeti struktúra területi átláthatóságát. A 

helyi TDM szervezetek finanszírozása az együttműködésben résztvevők közös 

tehervállalásával történik, amit kiegészíthetnek pályázati és egyéb támogatási források, 

valamint saját bevételek. 

 

2.) A térségi TDM szervezetek a TDM struktúra következő lépcsőjét alkotják. Térségi TDM 

szervezet a regisztrált helyi TDM szervezetek együttműködésével jön létre, legalább két 

regisztrált helyi TDM szervezet hozhatja létre
40

, vagy regisztrált helyi TDM szervezettel 

együttműködő, ugyanazon térségi desztináció területén működő, egyéb helyi turisztikai 

szervezetek közösen hozhatják azt létre. A térségi desztináció területi kiterjedését minden 

esetben a komplex tájegységi kínálatra tekintettel kell meghatározni. A főváros az ország 

kiemelt jelentőségű, egységes desztinációja, ezért a helyi és térségi TDM feladatok ellátását 

egységes szervezeti rendszerben indokolt ellátni.  

 

A térségi TDM: 

a) szervezi a térségi turizmust, 

b) piacra viszi belföldön a térségi turisztikai kínálatot, 

c) gyűjti a térségi turisztikai desztináció turisztikai alapadatait és átadja az országos 

turisztikai információs rendszer részére, 

                                                
40 Törvénytervezet 6.§. 1. bek. 
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d) a térségi turisztikai desztináció turisztikai teljesítményének mérésére monitoring rendszert 

működtet, valamint 

e) részt vesz a régiós turisztikai desztinációs szervezetben. 

 

A térségi TDM szervezet tehát a tagok közös célok megvalósítását célzó együttműködésének 

biztosítása mellett, elsősorban az adott turisztikai térség belföldi piacra vitelével, 

marketingtevékenységével foglalkozik. A térségi TDM szervezetek működésének 

finanszírozásában a helyi szervezetek mellett a megyei önkormányzat – amely számára az 

önkormányzatokról szóló törvény határoz meg a turizmussal kapcsolatos feladatot – is részt 

vesz, amit kiegészíthet a pályázati, saját és egyéb bevétel. 

 

3.) A regionális TDM szervezet a területén található térségi TDM szervezetek, ezek 

hiányában az érdekelt helyi TDM szervezetek, valamint a régió területén működő, a regionális 

turizmusban érdekelt egyéb szervezetek részvételével hozható létre, amelynek célja a 

turisztikai kínálatának szervezése, alakítása, fejlesztése és elsősorban belföldön történő 

értékesítése. A regionális TDM illetékességi területe a turisztikai régió. A regionális TDM 

szervezetek között nem lehet területi átfedés
41

.  

 

A regionális TDM: 

a) szervezi a régió turizmusát, 

b) elkészíti a régió turisztikai fejlesztési stratégiáját, 

c) gyűjti a régió turisztikai alapadatait, és átadja az országos turisztikai információs rendszer 

részére, az abban foglalt struktúrának megfelelően, 

d) a desztináció turisztikai teljesítményének mérésére és a stratégia megvalósításának 

figyelemmel kísérésére monitoring rendszert működtet, valamint 

e) kapcsolatot tart a turizmusban érdekelt régiós szereplőkkel. 

 

A regionális TDM szervezetek az egyéb turizmusszervező feladataik mellett elkészítik a 

turisztikai régiók fejlesztési stratégáját és közreműködnek annak végrehajtásában, 

figyelemmel kísérik a megvalósítást. A regionális TDM szervezetek finanszírozásában a 

tagok által fizetett tagdíj és hozzájárulás mellett az állami költségvetés turisztikai célú 

előirányzataiból származó támogatás is megjelenik az általa ellátott állami feladatok 

arányában. A szervezet tulajdonosi szerkezetében 50% az állami és 50% a piaci szereplők 

részesedése
42

. 

 

2.3 A közösségi turizmusfejlesztés és menedzselés pénzügyi forrásai 

 

A turizmus tényleges nemzetgazdasági szerepének és az életminőség javításában játszott 

szerepének betöltéséhez – az uniós és ahhoz kapcsolódó hazai forrásokon túl – rendszeresen 

képződő, tervezhető forrásokat kell biztosítani. Ezt a kérdést is a törvénytervezetben látszott 

indokoltnak szabályozni.  

 

Az állami finanszírozást igénylő feladatok végrehajtásához szükséges pénzeszközöket az 

Európai Unió támogatása és annak hazai társfinanszírozása, továbbá az állami költségvetés 

turisztikai célú hozzájárulása biztosítja
43

. A turisztikai szolgáltatásokkal és a vendéglátó 

tevékenységgel összefüggő turisztikai fejlesztési tevékenységet az állami, önkormányzati 

                                                
41 Törvénytervezet 7.§. 
42 Törvénytervezet részletes indoklás 48.o. 
43 Törvénytervezet 10.§. 
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költségvetési szervezetek, gazdasági társaságok, magánszemélyek, civil és egyházi 

szervezetek végezhetnek. 

 

A nemzeti turisztikai marketinggel és a turizmus fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok 

megvalósítására elsősorban az állami költségvetés turisztikai célú előirányzatai nyújtanak 

fedezetet. 

 

A turizmus fejlesztésére rendelkezésre álló források között jelentős szerepet játszik az 

önkormányzatok által helyi adóként beszedett idegenforgalmi adó is. Ennek részletes 

szabályait a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény tartalmazza, amelyek átvételét a 

törvényjavaslat mellőzi. A hivatkozott törvény szerint a települési önkormányzat erre 

figyelemmel állapíthatja meg rendeletben az adott településre irányadó konkrét mértéket. A 

helyi önkormányzatok a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési 

támogatásban részesülnek, amelynek mértékét az éves költségvetési törvény határozza meg
44

.  

 

A turizmus részesedését a nemzeti jövedelem termelésén belül csak akkor lehet gyorsan és 

jelentősen tovább növelni, ha a fejlesztéséhez további források állnak rendelkezésre és 

kialakulnak azok a mechanizmusok, amelyek e források képződését megfelelően biztosítják.  

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében „A régiók turisztikai vonzerejének növelése” 

a területfejlesztést 2007-13 között segítő regionális operatív programok (ROP) egyik fontos 

célja.  

A ROP-ok további célkitűzéseinek megvalósítása, mint a gazdaság versenyképességének 

növelése, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a környezet állapotának javítása, a 

települések átfogó, integrált fejlesztése és a humán infrastruktúra javítása szintén kedvezően 

hat a turizmus fogadókészségére. 

A jövőben is az állami költségvetés biztosítja a nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában 

meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges pénzeszközöket és a turizmus fejlesztését 

szolgáló központi (Turisztikai célelőirányzat) költségvetési forrását. 

 

A 2010. évi adatok szerint
45

 összesen mintegy 658 település élt az idegenforgalmi adó 

kivetésének lehetőségével, hiszen erre nincs kötelezettségük. A település érdekeltségét az 

idegenforgalmi adó kivetésében azzal ösztönzi a kormányzat, hogy a költségvetés minden 

beszedett 1 Ft idegenforgalmi adót 2011-ben 1,50 Ft támogatással egészített ki. A javaslat azt 

rögzíti, hogy az idegenforgalmi adó, illetve a költségvetési hozzájárulás összegét az 

önkormányzatnak turizmust támogató fejlesztésekre kell felhasználni. 

 

A helyi önkormányzatok turisztikai célú kiadásainak felsorolásával a törvénytervezet kijelöli 

azokat a tevékenységeket, amelyek végrehajtása elvárható a turizmus fejlesztése érdekében
46

: 

 

a) turisztikai fejlesztések végzése összhangban a stratégiában foglaltakkal (így különösen 

turisztikai szolgáltatások megvalósítása, létrehozásának elősegítése), 

b) turisztikai fejlesztéseket és marketing tevékenységet megalapozó kutatások készítése, 

c) a település népszerűsítésével kapcsolatos marketing kiadások (turisztikai kiadványok 

készítése, terjesztése, turisztikai térképek készítése, kiadása, a célterületet bemutató film 

készítése, honlap előállítása és üzemeltetése), 

                                                
44 Törvénytervezet 11.§. 
45 Törvénytervezet részletes indoklás 49.o. 
46 Törvénytervezet 11.§. 3. bek 
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d) rendezvényekkel kapcsolatos költségek (így különösen kulturális, lovas, kerékpáros, vízi, 

falusi, ökoturisztikai, gasztronómiai rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve 

támogatása, konferenciák szervezése és lebonyolításának költségei, turisztikai 

konferencián, vásáron való részvétel), 

e) turisztikai tevékenységet folytató intézmények fenntartásához kapcsolódó kiadások (a 

helyi TDM-hez köthető kiadások, illetve turisztikai információs iroda fenntartása, termál-, 

gyógyfürdő működésének fenntartása, világörökségi helyszínek működésével, kapcsolatos 

kiadások), valamint 

f) infrastrukturális kiadások (így különösen a történelmi városközpont és városkép 

megőrzésének fenntartása, díszvilágítás, a turisták által látogatott területek, a turisztikai 

vonzerők és szolgáltató helyek környezetében az utak, parkolók, zöldfelületek létesítése, 

karbantartása, a turisták igényeinek kielégítését is szolgáló alapvető infrastrukturális 

feltételek biztosítása, turisztikai információs táblák elhelyezése, kerékpárút, jelzett turista 

útvonalak építése, fenntartása, karbantartása). 

 

Ide sorolható tehát a turisták számára hozzáférhető, települést bemutató marketing akciók, a 

településen az eligazodást segítő tájékoztató táblarendszer, turisztikai rendezvények 

szervezése, turisztikai intézmények – beleértve a helyi TDM szervezetet – fenntartása, a 

település turizmusfejlesztési stratégiai céljaihoz illeszkedő beruházások megvalósítása, a 

városképet befolyásoló infrastruktúra működtetése, színvonalának emelése. 

 

A törvény a helyi önkormányzatok turizmussal kapcsolatos feladatai mellett a 

finanszírozáshoz is szabályozási hátteret biztosít azáltal, hogy a helyi önkormányzat számára 

előírja, amennyiben tagsági jogviszonnyal rendelkezik TDM szervezetben, akkor az 

idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásból hozzá kell járulnia a helyi 

TDM működéséhez legalább a beszedett idegenforgalmi adó állami kiegészítésének 10%-

ával,
47

 (továbbá a regionális TDM működéséhez a 15%-ával). Annak alátámasztására, hogy a 

költségvetésből származó bevétel felhasználása turisztikai céllal történt, az önkormányzat 

éves jelentést készít. 

 

A törvényjavaslat a hatékonyabb területi szervezeti rendszer működtetésével elősegíti a hazai 

turisztikai és vendéglátó vállalkozások versenyképességének növekedését, továbbá közvetett 

módon hatással van a vállalkozói irritáció csökkenésére, valamint a szürkegazdaságból való 

visszatérésre. 

 

A törvényjavaslatban szereplő társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos rendelkezések 

(fenntarthatóság, esélyegyenlőség) hozzájárulnak a turisztikai és a vendéglátó vállalkozások 

szemléletformálásához. A turisztikai desztináció-menedzsment (TDM) szervezeti rendszer 

szabályozása kialakítja az önkormányzati és piaci, civil szervezetek együttműködésén alapuló 

szervezetek működésének stabil szakmai hátterét.  

 

A nemzetközi gyakorlattal összhangban kialakított és a 2009 előtt spontán módon, azóta 

európai uniós támogatások által ösztönzött formában kialakult együttműködések 

tapasztalatain alapuló szabályozás célja az, hogy a települési önkormányzatok a turizmussal 

kapcsolatos feladataikat az érintett piaci és civil szervezetekkel együtt lássák el a hatékonyság 

és eredményesség javítása érdekében, a párhuzamos feladatellátás (pl. információszolgáltatás, 

fejlesztések) helyett érvényesítsék a konszenzuson alapuló döntéshozatal és az összehangolt 

forrásfelhasználás előnyeit.  

                                                
47 Törvénytervezet 11.§. 4. bek. 
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3. TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ-MENEDZSENT (TDM) 

RENDSZER KIALAKÍTÁSA 
 

Kistérségi és helyi szinten a települési önkormányzatok, a civil szervezetek, a helyi lakosság 

és a turisztikai vállalkozások az idegenforgalom fejlesztésének legfontosabb szereplői.
48

 

 

Mellettük szót kell ejteni a Tourinform-irodák hálózatáról, amelyeket (ahol még nincs TDM 

szervezet), jellemzően a települési önkormányzatok üzemeltetnek, de szakmai felügyeletüket 

a Magyar Turizmus Zrt. látja el. A vendégek szálláshelyekről, vendéglátásról, programokról, 

közlekedésről történő tájékoztatásán túlmenően a turizmus helyi szintű fejlesztésében 

(vonzerőfeltárás, koncepciók és programok kidolgozása) is szerepet vállalhatnak a 

kistérségekben és a településeken.  

 

A helyi TDM-ek felállításának és működtetésének csak azokban a kistérségekben és 

településeken van létjogosultsága, amelyek kellő turisztikai potenciállal rendelkeznek. A helyi 

TDM-ek működése kizárólag alulról jövő kezdeményezésekkel (szervezetépítés és 

finanszírozás) valósulhat meg, az együttműködésen keresztül azonban lehetséges és szükséges 

a turisztikai termékek közös kialakítása és értékesítése.
49

  

 

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

felismerniük, hogy az együttműködés nem akadályozza a saját vállalkozásukban végzett 

munkát, nem célja a másik titkainak a megismerése, sokkal inkább a közös piaci fellépés, az 

egyedül nem, vagy csak kisebb mértékben elérhető üzleti siker, sőt sok esetben egyenesen a 

túlélés közös biztosítása. 

 

A szolgáltatók felelőssége és feladata, hogy a célcsoporthoz vezető megfelelő 

marketingeszközöket alkalmazzanak, az egyes elemek egymással összhangban legyenek és a 

marketingszemlélet áthassa a teljes tevékenységüket. 

 
3.1 TDM az Észak-magyarországi régió turizmusfejlesztési stratégiájában 

 

A régió turizmusának sikeres fejlesztése csak egy jól működő, jól együttműködő rendszerben 

lehetséges. Az együttműködés mind területi, mind pedig turisztikai termékek vonatkozásában 

szükséges. 

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

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

jelenik meg. A szervezetek – melyben a turizmuson belüli és kívüli szereplők egyaránt 

közreműködnek – alapvető feladata
50

: 

 a desztináció-imázs, márka kialakítása, 

 a konkrét termékfejlesztés stratégiák és lépések összehangolása, összefogások szervezése, 

 a turizmus információs hátterének megalapozása, 

 értékesítési és kommunikációs tevékenység szervezése, koordinációja, 

                                                
48 Dankó L.: Közösségi turizmusfejlesztés, Marketingkaleidoszkóp, 2010. , 74.p. 
49 Dankó L.: Közösségi turizmusfejlesztés, Marketingkaleidoszkóp, 2010. , 74.p. 
50 www.nordtour.hu/letoltes//letoltheto-tdm-anyagok/tdm-kezikonyv.doc   

http://www.nordtour.hu/letoltes/letoltheto-tdm-anyagok/tdm-kezikonyv.doc
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 turisztikai vállalkozások szakmai támogatása, 

 a piaci információk közvetítése az érintett szereplők felé, 

 szakmai koordináció régión belül, 

 szakmai lobbi tevékenység szervezése, azaz a desztináció-menedzsment tevékenység 

lényege a tudatosan felépített régió, térségi és települési turizmusmarketing tevékenyég 

megvalósítása. 

 

A szervezeti, együttműködési rendszer alapját a desztináció-menedzsment különböző 

szintjeinek, az adott fogadóterület marketingjét koordináló szervezetek, összehangolt 

tevékenység lehetősége adja. 

A regionális turizmusfejlesztési stratégiai javaslat
51

 az alábbi – közösségi típusú - desztináció-

menedzsment szintek, szervezetek együttműködésére épít: 

 

 
 

1. ábra: Desztinációmenedzsment modell Észak-Magyarországon 
Forrás: Észak-Magyarország Régió turizmusfejlesztési stratégiája 2007-13. alapján 

 

 regionális desztináció-menedzsment, mely – az ÉM-RMI és a NORDA együttműködésére 

épülő - szervezete felelős a régió turizmusfejlesztési stratégiája megvalósításáért, 

folyamatos karbantartásáért, a szakmai koordinációért, a regionális közösségi típusú 

turizmusmarketing megvalósításáért. 

 kiemelt turisztikai térségek desztináció-menedzsment szervezete, mely térségek a 

korábban kifejtett területi prioritásokhoz szerveződnek, (együttműködve a megyei, 

kistérségi támogatókkal, menedzserekkel) 

 városok, települések desztináció- menedzsmentje, melyek egy konkrét hely 

összefogásának szervezői.  

 

                                                
51Észak-Magyarország Régió turizmusfejlesztési stratégiája 2007-13. 

www.norda.hu/_downloaddoc.php?docid=237&mode=documents 98.p. 

 

http://www.norda.hu/_downloaddoc.php?docid=237&mode=documents
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A regionális turisztikai stratégiában megfogalmazottak és elfogadottak alapján, valamint az 

Regionális Fejlesztési Tanács által is elfogadottak szerint az alábbi kiemelt térségi 

desztinációkat tartja a régió indokoltnak: 

 Hollókő- Szécsény- Ipolytarnóc térsége – (Nógrád megye) 

 Gyöngyös-Mátra térsége – (Heves megye) 

 Eger és térsége (Heves és BAZ megyei rész) 

 Miskolc-Bükk térsége (BAZ megye) 

 Aggtelek-Edelény térsége (BAZ megye) 

 Tokaj-Hegyalja-Zemplén térsége (BAZ megye)
52

. 

 

Egyedi régió-specifikus helyzet a földrajzi prioritások miatt a térségi TDM-ek első körös, 

helyi TDM-ekkel párhuzamos kialakítása. A stratégia 6 – már ma is turisztikai márkaként 

megjelenő, ezáltal a turisztikai piacon könnyebben építhető térség – (Eger és térsége, 

Miskolc-Bükk, Gyöngyös-Mátra, Aggtelek és környéke, Tokaj-Zemplén) térségi marketing-

(térségi termékfejlesztés a helyi szinteket koordinálva, értékesítés, kommunikáció, és 

márkaépítés orientált)- TDM-szervezet kialakítását, s kiemelt támogatását fogalmazta meg.  

 

A térségi TDM szakmailag, s pénzügyileg is támogatja a helyi, (kistérségi), akkreditált, a 

turisztikai kínálat fejlesztését és minőségi termékek, szolgáltatások nyújtását koordináló, 

garantáló TDM szervezetek létrehozását, beillesztve azokat a térségi marketing, értékesítési 

rendszerébe. 

 

Együttműködésükből létrejön egy régió-szintű TDM-szervezet, mely erős belföldi és 

nemzetközi piaci fellépés mellett, a regionális szintű turisztikai termékfejlesztések, klaszterek, 

innovációs és képzési, minőségbiztosítási tevékenység koordinálásában vállal támogató 

szerepet, természetesen a nemzeti TDM szervezettel (Magyar Turizmus Zrt.) együttműködve.  

 

A modell tehát tudatosan épít a helyi, térségi és regionális szintek együttműködésére, de 

megtakarítja a lassú, nehéz – gyakran az érdekellentétek miatt kudarccal záródó –  építkezési 

folyamatot. A kialakított szakmai programok által, a közös munka és sikerek erejével, pl. 

értékesítési portál, termékfejlesztési klaszterek, marketing-kommunikáció, értékesítést 

ösztönző kártyarendszerek, beutaztatást támogató, különböző turisztikai szolgáltatások 

nyújtása, (idegenvezetés, programszervezés), termelői tevékenységeket integráló programok 

(helyi termékek, ajándéktárgyak) erősítik a helyi, de térségben, versenyképes-piacban 

gondolkodni képes, turisztikai szervezeteket, vállalkozásokat.  

 

A térségi TDM tehát nem elkülönült konkurenciája a helyi TDM szervezeteknek, hanem a 

helyiekért, a közös érdekek mentén tevékenykedő, szakmai, piaci téren funkciókat átvállaló, 

támogató szervezet.  A térségi TDM szervezet már induláskor elengedhetetlen elem, hogy 

szakmai munkájával segíteni, garantálni tudja a valós, ténylegesen tevékenykedni képes helyi 

TDM-ek létrehozását, fejlődését. 

 

3.2 Első TDM létesítési pályázat 

 

A TDM rendszer lényege, hogy az adott városi, térségi vagy kistérségi fogadóterületen a 

turisztikai szereplőket összekapcsoló, alulról építkező hálózat jön létre. Az önkormányzat, a 

turizmusban érdekelt vállalkozások, szakmai és civil szervezetek önkéntességen alapuló 

                                                
52 Észak-Magyarország Régió turizmusfejlesztési stratégiája 2007-13. 

www.norda.hu/_downloaddoc.php?docid=237&mode=documents 105.p. 

http://www.norda.hu/_downloaddoc.php?docid=237&mode=documents
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egységeként működő TDM-ek az adott térség összes turizmussal kapcsolatos szakmai és 

menedzsment feladatait lennének hivatottak ellátni.
53

 

 

3.2.1 A TDM pályázati rendszer nyilvánossága 

 

„Első TDM-Nap” címmel 2009. december 1-jén az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai 

Szakállamtitkársága és a Turizmus Trend szervezésében lezajlott Turisztikai Desztinációs 

Menedzsment (TDM) fórum a budapesti Expo Hotelben
54

.  

 

Dr. Kovács Miklós akkori turisztikai szakállamtitkár ismertette TDM pályázati folyamatok 

akkori állását. A rendezvény időpontjában még le nem zárult pályázatra országosan a 131 

előzetesen regisztráltból 50 jelentkezés érkezett be. Az önkritikus beszámoló elismerte ugyan, 

hogy a TDM pályázat késett és bonyolultsága dacára sok kérdést tisztázatlanul hagyott, 

ugyanakkor pozitívum, hogy fontos katalizátor szerepet töltött be. Hatására javult a turizmus 

szereplőinek együttműködése, önkéntes szerveződések jöttek létre.
55

 

Bár a pályázati költségvetés csak 25 százaléknyi marketing büdzsét tartalmazhatott, a 

megvalósítás két évében ez is 7-800 millió többlet marketingforrást jelentett. A 

megfogalmazott tervek szerint 2010 végén újra kiírják a helyi TDM-ek létesítésére szóló 

pályázatokat és indul a térségi szint kiépítése is. 35 százalékra növelik a marketing költségek 

arányát és döntést hoznak az informatikai rendszert illetően is.
56

  

 
2. ábra: Regisztrált TDM szervezetek 

Forrás: Kulturális turizmus fejlesztési stratégia 42.p. 

 

Az Észak-Magyarországi régió TDM pályázat tapasztalatairól és problémáiról Tóthné 

Bánszki Zsuzsa, egri kistérségi koordinátor, Heves megyei vezető koordinátor az Észak-

Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (NORDA) képviseletében számolt be. Mint 

                                                
53 Dankó L.: Közösségi turizmusfejlesztés, Marketingkaleidoszkóp, 2010. , 78.p. 
54 http://www.turizmusonline.hu/cikk/az__elso_tdm_nap_ 
55 Dankó L.: Közösségi turizmusfejlesztés, Marketingkaleidoszkóp, 2010. , 78.p. 
56 A pályázati kiírás végül 2011 elején jelent meg. 

http://www.turizmusonline.hu/cikk/az__elso_tdm_nap_
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elmondta a 28 helyi TDM-re regisztráltból végül tizenketten adtak be pályázatot, ketten 

térségi szinten is pályáztak.  

A térségi TDM-re pályázók száma is lényegesen alacsonyabb lett a vártnál, aminek fő 

okaként nemcsak a kiírás bonyolultságát, de a térségi szint kidolgozatlanságát is hangsúlyozta 

az előadó. Térségi szinten nincs közvetlen bevétel a turizmusból, így felmerül a kérdés, ki 

fedezi a 3 fős szervezet fenntartását és az ötéves fenntartási időre a 30 milliós előírt éves 

marketing büdzsét. Ezen a szinten a szükséges infrastruktúrára már nem kell beruházni, 

viszont túl kevés a marketing keret.  

Pozitívum viszont a közös gondolkodás felerősítése, az együttműködés megindulása. Az 

előadó megoldandó feladatként sorolta fel az érdekeltség felerősítését a TDM tagja számára.  

Tisztázandók továbbá a feladat elhatárolások, ki kell szűrni a párhuzamosságokat. Hosszú 

évtizedeken át, amíg nem volt egyértelmű, kinek a feladata a térségi turisztikai marketing, sok 

és sokféle szervezet – Tourinformok, Kistérségi Fejlesztési Tanácsok, különféle egyesületek, 

RMI-k, sőt LEADER akciócsoportok – alakult, hogy ezt az űrt kitöltse. A jövő nagy feladata 

közöttük az együttműködés feltételeinek tisztázása.
57

  

A „Feladatmegosztás a TDM szervezeti szintek között” kérdésre Hídvéginé Molnár Judit, az 

Észak-Magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója kísérelte meg a 

válaszadást. A régió 2005 óta következetesen képviseli a TDM szervezetek szükségességének 

ügyét. Ők vállalkoztak elsőként térségi TDM-ek létrehozására is.  

A pályázat uniformizáltsága és elvárásai azonban nagy nehézséget okoznak, hiszen a hat 

kijelölt régiós térség turisztikai potenciálja nagyon eltérő. 2013-ra a nyertes pályázóknak 

olyan arányú vendégéjszaka szám növekedést kellene elérniük, ami több esetben kérdéses. 

Eger jelenleg is akár tízszer több vendégéjszakát realizál, mint pl. Aggtelek térsége.  

Álláspontja szerint minden szinten nagyjából azonosak a feladatok, csak a nagyságrendben, 

hangsúlyokban van eltérés és a kompetenciákat a közös munka során kell tisztázni.
58

 

 

A 2010. szeptember 08.-i hajdúszoboszlói TDM- projektindítón Víg Tamás, a Magyar 

Turizmus Zrt. TDM- koordinátora a pályázati tapasztalatokról és a rendszer jövőjéről adott 

tájékoztatást
59

. 

 

Előadásából kiderült, hogy az egyes régiókban igen eltérő volt a pályázók aktivitása, ennek 

eredményeként a Dél- Alföldön egyetlen nyertes pályázat sem akadt, Észak-Magyarországon 

és a Közép-Dunántúlon ezzel szemben 11-11 pályázó számíthat támogatásra. Ugyanakkor 

arra is felhívta a figyelmet, hogy az országszerte összesen regisztrált 40 pályázó lefedi – 

Budapestet leszámítva –  hazánk turizmusának 2/3-át. 

 

Akkori előadásában arról tájékoztatott, hogy helyi, térségi és remélhetőleg régiós szinten 

(Észak-Magyarország és Balaton) is meghirdetik majd. Hozzátette, hogy a következő 

pályázatnál fontos lesz a szintek közötti átjárhatóság, a pályázóktól kevesebb koncepcionális 

anyagot várnak el és nagyon hangsúlyt kapnak a bevételt eredményező projektelemek. Jelezte, 

hogy tervezik a kisebb léptékű TDM-ek támogatását is, de kihangsúlyozta, hogy nem 

mindenhol és mindenáron. Folyik a TDM minősítő rendszer kidolgozása is.  

 

3.2.2 Észak-magyarországi TDM kezdeményezések  

 

                                                
57 Dankó L.: Közösségi turizmusfejlesztés, Marketingkaleidoszkóp, 2010. , pp. 63-94. 
58 Dankó L.: Közösségi turizmusfejlesztés, Marketingkaleidoszkóp, 2010. , pp. 63-94. 
59 http://publikacio.uni-miskolc.hu/docoldal/index.php?PId=42409 pp. 80. 
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A Magyar Turizmus Zrt. Regionális Marketing Igazgatóság (ÉMRMI) és a Norda Ügynökség 

szoros szakmai együttműködésében és aktív szakértői közreműködéssel valósult meg a TDM 

rendszer kialakításának megkezdése:  

 2007. II. felében az ÉMRMI – TDM tájékoztató road-show-t rendezett a Norda Kapcsolat 

Projekt keretében az Észak-magyarországi ROP-ban meghatározott hat térségben 19 

alkalommal térségi, megyei és régiós szinten.  

 2007-ben megjelent a Lépésről lépésre - TDM Észak-magyarországi szakmai 

útmutató/kézikönyv. Az országban elsőként készült módszertani régiós segédeszköz TDM 

témában.  

 2008. szeptemberében 13 helyszínen megrendezésre került a régióban a TDM 

tájékoztatási road-show. Ezen viszonylag szűkebb körben a konkrét együttműködések 

realizálása és a pályázatokra való aktív felkészülés és a térségi együttműködések hatékony 

elősegítése volt a cél.  

 A turisztikai desztinációs menedzsmenttel kapcsolatos regionális, felkészülési folyamat 

következő fontos része volt a RIB által szervezett Dél-tiroli tanulmányút 2008-2009-ben.  

 2009. április 16-án megjelent a ROP keretében a TDM Szervezetek fejlesztésére irányuló 

pályázati kiírás (ÉMOP-2008-2.3.1). Helyi szintű TDM-ek, valamint tematikus 

termékalapú klaszterek kialakítására, szakmai tevékenységükre lehetett pályázni. A csak 

Észak-Magyarországon kiírt térségi TDM pályázatok határidejét 2009. november 30-ig 

kitolták szakmai indokok alapján a régiós szereplők kérésére a kiírók. 85% vissza nem 

térítendő támogatást lehetett elérni. A keretösszeg 1,105 milliárd forint volt. 2010.-ben 9 

helyi TDM és két térségi TDM nyert támogatást.  

 2010. áprilisától elkezdődtek a régiós TDM-ek kialakításával kapcsolatos szakértői 

egyeztetések a Turisztikai Szakállamtitkárság, a TDM országos koordináció, az ÉM 

Regionális Fejlesztési Ügynökség és az ÉMRMI szakértői részvétellel.
60

 

 

A régiós sajátosságok miatt – a humán és anyagi erőforrások hiánya – a térségi lett volna az a 

szint, mely a kohéziót be tudta volna indítani és a piaci szempontokat is figyelembe véve, a 

helyi fejlesztéseket is generálhatta volna. A pályázati struktúra a helyi szintek fejlesztését 

helyezte előtérbe és a koncentrációt, a humán erőforrásokat, a kevés szakembert is ide 

irányította, így a térségi pályázatok háttérbe szorultak, ebből kifolyólag szinte csak a 

termékfejlesztés, helyi szintű, csekély mértékű infrastruktúra- és szervezetfejlesztés 

valósulhatott meg. A pályázat nagyon kemény keretek és belső korlátok közé szorította a 

pályázókat. 

 

Észak-Magyarországon 2011. januárjáig két térségi TDM mellett 9 helyi TDM is nyert 

pályázati támogatást
61

. A TDM-ek létrejöttében katalizátorszerepet játszott a régióban az 

Magyar Turizmus Zrt. itteni regionális marketing igazgatósága. 

 
3.3 Közösségi turizmusfejlesztés Zemplénben 

 

Zemplénben a kilencvenes évek végén kezdődött meg a közösségi turizmusfejlesztési 

tevékenység a Magyar Turizmus Zrt. Kutatás- Fejlesztési Igazgatóságának „Zemplén térségi 

turizmusfejlesztési terv” készítésére vonatkozó megbízásával.
62

  

                                                
60Hidvéginé Molnár J.: Turisztikai desztináció menedzsment helyzete régiónkban 

www.turizmusonline.hu/download.php?id=5184   
61 www.turizmusonline.hu/download.php?id=5184 
62 http://publikacio.uni-miskolc.hu/user/label.phtml?cimazon=22150 
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3.3.1 A helyi turisztikai desztináció menedzsement szervezetek létrehozása 

 

Zemplénben négy tourinform iroda működési körében formálódtak olyan helyi szakmai 

közösségek, melyek alulról építkezően, a helyi turizmussal, vendéglátással foglalkozó – s az 

ezekhez kötődő – intézmények, vállalkozások igényeinek artikulálására, szolgálatára 

szerveződtek
63

.  

 

Az egyes irodák: Abaújszántón az Abaúji-hegyalja, Sárospatakon a város és bodrogközi, 

Tokaj-hegyaljai vonzáskörzetének, Sátoraljaújhelyen szintén a város és a Hegyköz, míg 

Tokajban a város és a Tokaj-hegyaljai borvidék déli részének turisztikai szereplőit, 

egyesületeit segítették a helyi önkormányzatokkal együttműködésben. 

 

A Zemplén térség északi részén pedig a sajátos nemzetiségi, ökológiai, kulturális és határon 

átnyúló kapcsolatokra épülő Zemplén-Hegyköz helyi TDM kezdeményezésére egy ötödik 

egyesület is működik, mely információs irodával is rendelkezik
64

 . 

 

A NORDA előminősítő pályázati felhívására lehetővé tette, hogy mind az öt helyi 

szerveződés eséllyel foglalkozzék a helyi turisztikai desztináció-menedzsment szervezet 

ÉMOP forrású támogatással való továbbfejlesztésével.  

 

Az előminősítési feltételek közzétételét követően olyan térségi összhangot kellett kialakítani, 

amelyben mind az öt potenciális pályázó eséllyel nyújthatja be elképzeléseit a NORDA és az 

ÉM-RMI által felkért szakmai zsűrinek. 

 

Bár a helyi egyesületek már működtek, ám a szakmai jogosultsági feltételeknek csupán a 

Sárospatak Turizmusáért Egyesület felelt meg maradéktalanul. A többi potenciális helyi TDM 

kialakításában érdekeltek szövetségeseket kerestek, miután a KSH települési szintű 

idegenforgalmi adóbevételeket és vendégéjszaka számokat tartalmazó 2006. évre vonatkozó 

statisztikáit tanulmányozták.  

 

Ennek a helyi – körzeti szövetségkeresésnek azonban részben szakmai, részben politikai 

korlátai jelentek meg, melyek áthidalása, az egészséges kompromisszumok kialakítása végül 

is eredményre vezetett.  

Az előminősítésekre készített szakmai tartalmak kialakításánál figyelemmel kellett lenni a 

helyi – térségi – regionális szintek közötti tervezett munkamegosztásra. 

 

Végül az előminősítő pályázaton Zemplénből mind az öt kezdeményezést támogatta a 

szakmai zsűri, melyek közül végül háromnak: a telkibányai Aba Turisztikai Egyesületnek, 

valamint Sátoraljaújhely és Tokaj Önkormányzatainak sikerült a második körben eredményt 

elérnie és 20-34 Mft támogatáshoz jutnia.  

 

3.3.2 Tokaj – Zemplén térségi TDM szervezet létrehozásának kezdeményezése 

 

1. A Tokaj-Zemplén térségi turisztikai desztináció-menedzsment szervezet előkészítő 

megbeszélésein a kialakítás kapcsán az első tisztázandó kérdés volt, hogy kik a stakeholderek 

és kik legyenek az alapítók? 

 

                                                
63 http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-22176/p.112.MK_2008_DL_%20TDM_Zempl%E9nben.pdf 
64 http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-42409/DL2.Turizmusfejl.pdf 82.p. 
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A közösségi turizmusfejlesztés egyik kritériuma az érdekeltek és érintettek legszélesebb 

körben történő bevonása. A turisztikai együttműködések vizsgálata az elmúlt évtizedek 

kedvelt témájává vált, számos szerző foglalkozott a turisztikai partnerségek kialakulásával és 

azok fejlődésével mind elméleti síkon, mind konkrét esettanulmányok formájában
65

. 

Elsősorban a turizmusfejlesztés során oly sokszor tapasztalható koordináció és kohézió 

hiányából fakadó negatív következmények hívták fel a turizmusban tevékenykedők figyelmét 

az "érdekelt felek" integrációjának szükségességére. 

 

Mivel a turizmus szektorban számos szereplő tevékenykedik, meglehetősen nagy kihívást 

jelent az érintett és érdekeltek – egyének, szervezetek – céljainak és tevékenységeinek az 

összehangolása. A turizmus zempléni szereplőinek körében ez a következőképpen alakult
66

: 

 Érdekeltek a turizmus fejlesztésében mindazok, akik abból közvetlenül vagy közvetve 

élnek, s aktív részvételükkel biztosítják a termék minőségét. 

 Érintettek azok, akiknek nincs közvetlen anyagi hasznuk a turizmus fejlődéséből, de 

annak hatásait (el)viselni kénytelenek.  

 

 
3. ábra: Zemplén turisztikai régió 

Forrás: TDM-rendszer: az észak-magyarországi példa
67

 

 

A helyi és a térségi szintű turisztikai fejlesztések célja elsősorban az, hogy: 

 bővítse az érdekeltek körét, valamint 

 az érintettek minél szélesebb körét érdekeltté tegye a turizmus fejlesztésében. 

Ma már a hazai nyelvhasználatban is kezd elterjedni a stakeholder kifejezés, amely az 

érintettek és érdekeltek összefoglaló terminológiája. 

 

Az elvégzendő feladat Zemplénben is jellemzően közösségi jellegű, ezért a szervezet 

kialakításában a közösségi érdek súlyozott jelenléte kívánatos, azaz a tulajdonosi körben a 

nagyobb tulajdonrészt azok a szereplők birtokolják, akik ezt testesítik meg. 

                                                
65 Raffay Á.: Stakeholderek bevonása a városi turizmusfejlesztésbe  
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A térségi TDM megalakításában is döntő szerepet kell játszaniuk a turisztikai szempontból 

frekventált települések önkormányzatainak (helyi egyesületeken keresztül), a szakmai és a 

turizmushoz akár áttételesen is kapcsolódó civil szervezeteknek, a zempléni 

vállalkozásfejlesztési szervezeteknek és azon (nem csak turisztikai-vendéglátó) 

vállalkozásoknak, melyek a Zemplén régióban jelentős szerepet játszanak a beutazó turizmus 

szervezésében, illetve lebonyolításában.
68

  

 

A Leader programok mintájára a vegyes összetételű, vagyis önkormányzati és vállalkozói, 

valamint civil szervezetek közös alakításában létrejövő TDM-ek megalakítását tartják 

célszerűnek, annak sajátos előnyei miatt. 

 

2. A Tokaj – Zemplén térségi turisztikai desztináció-menedzsment szervezet tevékenységi 

körének körvonalazása volt a második tisztázandó kérdés: 

Az előminősítésre kiírt pályázat az alábbi szakmai kritériumokat állította a térségi tdm 

támogatásra pályázni kívánók elé:
69

 

 a térségi TDM szervezetet alkotó településeken a vendégéjszakák (kereskedelmi és magán 

összesen) éves száma meghaladja az évi 180 ezer vendégéjszakát (ezt az értéket az 

egymással összefogó településeknek kell együttesen biztosítaniuk), 

 a desztináció önálló turisztikai információs (pl. Tourinform) irodával rendelkezzen, 

 a térségi TDM szervezetet alkotó településeken IFA bevétel nagysága (Ft/év) 2006-ban 

meghaladja az 5 millió Ft-t (ezt az értéket az egymással összefogó településeknek kell 

együttesen biztosítaniuk), 

 1 települési önkormányzat csak 1 térségi TDM szervezetnek lehet a tagja. 

Ezen kritériumokat Zemplén turisztikai régió a TDM pályázatban ugyan tudta volna 

teljesíteni, ám a fenntartáshoz vállalandó tagi hozzájárulás mértéke meghaladta a felelős 

tehervállalási képességet. 

 

3. Az előminősítő pályázatban is szükséges volt vázolni azt az erősen vitatott kérdést, hogy 

miként kerüljön menedzselésre a térségi TDM szervezet?  

 

Ezen kérdéskörhöz kapcsolódóan tisztázásra várt, hogy hol legyen a térségi TDM szervezet 

székhelye, s ki, milyen szervezeti keretek között végezze a program menedzselését? 

A tevékenység és a menedzselés tervezése során érdemes volt figyelembe venni, hogy:
70

 

 5 éves fenntartási kötelezettséget írt elő a pályázat – a pályázatban foglaltakat eddig 

kötelező fenntartani, 

 Uniós forrásból a működés nem támogatható, tehát a tagdíjakból, esetleges bevételekből 

kell a fenntartási idő alatt biztosítani: 

o A béreket és járulékokat (min. 2 fő) 

o A rezsiköltségeket. 

Ezekben a fajsúlyos kérdésekben sajnos nagyon vontatottan formálódott a megegyezés, mely 

mögött helyi, városi érdekek mögé rejtett erős személyes ambíciók sejlettek fel. 

 

A szervezeti formát illetően megfogalmazott azon szakmai vélemény, miszerint az alulról 

jövő, spontán kezdeményezések eredményeként már működő, s a pályázati rendszer 

                                                
68 http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-43443/1.k%F6tet.pdf  86.p. 
69 http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-43443/1.k%F6tet.pdf  86.p. 
70 http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-43443/1.k%F6tet.pdf  87.p. 

http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-43443/1.k%F6tet.pdf
http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-43443/1.k%F6tet.pdf
http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-43443/1.k%F6tet.pdf
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követelményei és finanszírozási feltételei szerint átalakuló, kibővülő egyesületek kialakult 

gyakorlatának elfogadása kisebbségben maradt.  

 

Az előminősítési pályázat benyújtási határidejére végül is a projektmenedzser szervezet és 

személy megjelölése nélkül lehetett a térségi együttműködés minimumát megteremtve a 

pályázatot benyújtani, melynek eredményeként Sárospatak Város Önkormányzata kapott 

„támogatásra javasolt, feltételekkel” minősítés mellett lehetőséget a térségi tdm szervezet 

pályázat útján való fejlesztéséhez  

 

3.3.3 Térségi TDM szervezet regisztrációs rendszerének bemutatása 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium helyi és térségi TDM szervezetek regisztrációjára 

vonatkozó pályázati felhívása 2010. december 15.-én került meghirdetésre
71

. 

A térségi TDM regisztráció lényege, hogy a szakmai kritériumok teljesítésén alapuló 

regisztráció segítségével a TDM szervezetek megkülönböztethetővé válnak az egyéb 

turisztikai együttműködésen alapuló szervezetektől. 

 

A megfelelő tagsági körrel és szolgáltatói reprezentativitással rendelkező, TDM feladatokat 

ellátó szervezek az önkéntes, a lehető legegyszerűbb adatbekérésen és az alapkövetelmények 

teljesítésének vizsgálatán alapuló regisztrációs folyamatot követően regisztrációs számot 

kapnak. 

 

A regisztráció folyamatát a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Turisztikai Főosztálya 

bonyolítja le. A folyamat során a szervezetekről adatbázis kerül kialakításra. 

A regisztráció folyamatos, ingyenes, nyílt és önkéntes. A regisztráción egyesületek és non-

profit kft-ék vehetnek részt. A regisztrációs adatokat az NGM Turisztikai Főosztálya 

nyilvántartja, a regisztrációs számot és a regisztrált szervezet nevét (ill. további nem 

minősített adatokat) nyilvánossá teszi a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján
72

. 

 

A regisztráció várható előnyeként került megjelölésre: 

 a TDM pályázaton való részvétel (ROP TDM pályázati feltétel), 

 a jövőben egyéb ROP turisztikai pályázatra (amennyiben a desztinációban már működik, 

akkor regisztrációs számmal rendelkező) TDM szervezeti tagsággal rendelkező szervezet 

adhat be pályázatot, 

 a TDM informatikai rendszerhez hozzáférés/kedvezményes hozzáférés, 

 EU társfinanszírozású turisztikai fejlesztéseket célzó pályázatoknál (pl.: UMVP- 

LEADER)  a TDM tagsággal rendelkező pályázó előnyt élvez. 

 

A regisztráció értelmezésében térségi TDM: jogerős bejegyzéssel rendelkező szervezet 

(önmagában is egyesület, vagy non-profit Kft.), amelyet: 

 

 az adott térségben található legalább 2 helyi regisztrált TDM szervezet alkotja, 

ugyanakkor amennyiben a térségben több helyi regisztrált TDM is működik, akkor a 

térségi TDM az összes szervezet együttesen kell kialakítania vagy 

 amennyiben nincs regisztrált helyi TDM szervezet a térségben, akkor a térségi TDM helyi 

feladatokat is el kell látnia (erről nyilatkozik). A tagság nem az egyéni szolgáltatókból áll, 

                                                
71 http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/turisztikai-desztinacio-menedzsment-szervezetek-tdm-regisztracioja 
72 Turizmusról és vendéglátásról szóló törvény-tervezet 8.§. 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/turisztikai-desztinacio-menedzsment-szervezetek-tdm-regisztracioja
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/turisztikai-desztinacio-menedzsment-szervezetek-tdm-regisztracioja
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hanem jogerős bejegyzéssel bíró turisztikai szervezetekből áll (pl. turisztikai egyesület, 

amelyben tagok a szolgáltatók és önkormányzatok), és a helyi feladatokat e (nem 

regisztrált TDM) szervezetek együttműködésével végzi. 

 

A regisztrációs pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek
73

: 

 Alapító okirat, vagy Társasági Szerződés 

 Együttműködési megállapodás a megyei önkormányzat(ok) és a TDM szervezet között 

(ebben a 

o turisztikai szakmai feladat átadás/megosztás bemutatása: az önkormányzat és 

TDM szervezet között, különösen az információs iroda (amennyiben megyei 

fenntartású), a marketingtevékenység és a rendezvényszervezés tekintetében 

o az önkormányzatok a turizmust érintő döntéseik előterjesztéseit a térségi TDM 

szervezet véleményének kikérésével és figyelembevételével hozzák 

o az információs irodát az önkormányzat a térségi TDMSZ megszűnése, 

ellehetetlenülése esetén kötelezően továbbműködteti a korábbi feltételeknek 

megfelelően (kizárólag abban esetben, ha a desztinációban korábban 

önkormányzat által működtetett információs iroda létezett)) 

 TDM szervezet szolgáltatási rendszerének ismertetésére vonatkozó együttműködési 

megállapodások (saját szolgáltatások külső-belső partnereknek) 

 Tagdíjrendszer bemutatása, ezen belül az önkormányzat(ok) éves hozzájárulása a TDM 

szervezet költségvetéséhez 

 TDM menedzser önéletrajza, a TDM menedzser végzettségének bemutatása, ill. arra 

vonatkozó nyilatkozat, hogy a TDM szervezetet folyamatosan olyan TDM menedzser 

vezeti, aki rendelkezik TDM szakirányú képzettséggel (a TDM menedzser esetleges 

változásától függetlenül). A TDM szervezet elnöke, menedzsere: 

o nem lehet önkormányzati, kistérségi társulási tisztségviselő, munkatárs, képviselő 

o nem lehet más helyi/térségi TDM szervezetben egyidejűleg tisztséget viselő 

személy, továbbá a TDM szervezet menedzsere 

o pályázati úton kerül(t) kiválasztásra és 

o 5 év gyakorlattal rendelkezik a turizmus területén. 

 Döntéshozatali folyamat bemutatása, amely alapján a szakmai döntéshozatal biztosított. 

Elvárás: önkormányzatok önállóan nem kerülhetnek többségbe a döntéshozatal során (pl. 

helyi TDM képviseleten és megyei önkormányzati részvételen keresztül sem). 

 Éves beszámoló (non profit kft. esetében a számviteli tv. szerinti éves beszámoló)  

 Tagsági kör bővítésére vonatkozó elképzelés bemutatása 

 Hozzájáruló nyilatkozat az adatok nyilvános adatbázisban való szerepeltetéséhez 

(szervezet neve, kapcsolattartó neve, elérhetősége, regisztrációs száma) 

 

A regisztrációs pályázati felhívás további feltételként meghatározta, hogy: 

o Egy desztinációban egy térségi TDM szervezet kaphat regisztrációs számot, amelynek a 

helyi TDM szervezetek tagjai. 

o Egy helyi TDM szervezet csak egy térségi TDM szervezetnek lehet teljes jogú tagja.  

 

A következőkben az NGM által a TDM szerveződések formájául ajánlott két megoldást: az 

egyesület és a nonprofit kft jellemzőit, térségi hatásait elemzem, mert alakuló szervezeteknél 

a szervezeti forma tekintetében másutt is érdekütközésekre és vitákra lehet számítani: 

 

                                                
73 http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/turisztikai-desztinacio-menedzsment-szervezetek-tdm-regisztracioja 
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Az 1959. évi IV. törvény 61§ értelmében
74

 az egyesület olyan önkéntesen létrehozott, 

önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, 

nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.  

 

A szervezet tevékenységének fő elve a versenysemlegesség. Közcélú feladatokat lát el, nem 

tipikusan gazdálkodó szervezet, azonban a közcél érdekében szerezhet bevételeket. Az 

egyesület a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre (62§ (2)). Megszűnik, ha (a) 

feloszlását, vagy más egyesülettel való egyesülését a legfelsőbb szerve kimondja, (b) az arra 

jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja. 

 

A gazdasági társaságokról szóló törvény
75

 4. § szerint gazdasági társaság nem 

jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására is alapítható (nonprofit 

gazdasági társaság). Nonprofit társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő 

jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között 

nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.  

 

A nonprofit kft és az egyesület is alapvetően közcélú feladatok ellátására létesül, de 

vállalkozási tevékenységet is végezhet, azonban a nyereséget a közfeladatok ellátására kell 

visszafordítani. Mindkét szervezet célja lehet a helyi desztináció és a Zemplén térségi 

turisztikai szolgáltatók versenysemleges módon történő piaci megjelenítése, ugyanakkor 

kedvezményesen nem kell ellátniuk olyan szolgáltatók képviseletét, piacra segítését akik nem 

kapcsolódnak a közös tevékenységekhez. 

 

Az 1. számú táblázatban a nonprofit kft és az egyesület előnyei és hátrányai kerültek 

összehasonlításra a helyi és a Zemplén térségi TDM szervezetek szempontjából. 

Mindkét szervezet célja a turisztikai szolgáltatók versenysemleges módon történő piaci 

megjelenítése, ugyanakkor nem kell ellátniuk olyan szolgáltatók képviseletét, akik nem 

kapcsolódnak a közös tevékenységekhez. 

 

A TDM szervezet kialakítására vonatkozó alapelvek szerint, a nonprofit kft és az egyesület 

értékeléséből látható, hogy a helyi, valamint a térségi TDM szervezet kialakítása, működése, 

és fenntarthatósága szempontjából a nonprofit kft és az egyesület hasonló feltételeket kínál az 

együttműködésre. 

 

Zemplén térségben a turizmus sokszor túldimenzionált előtérbe állításával, közösségi 

forrásokból való, gyakorta kellő piaci igényfelmérésekre nem/vitathatóan támaszkodó, 

presztízsjellegű fejlesztésével, működtetésének finanszírozásával szemben a fejlesztések 

eredményeiből nem, vagy csak áttételesen részesülő települési önkormányzatok, 

vállalkozások, intézmények és a lakosság megkérdőjelezi ezek helyességét, fenntarthatóságát.  

 

Ilyen körülmények között a vállalkozási kategóriaként negatív tartalmú szinonimákkal is 

párosított zártkörű kft forma –  még ha nonprofit is – a Sárospataki és a Telkibányai TDM- ek 

részéről nehezen elfogadható helyi és térségi szervezeti forma volt, amit végül – a térségi 

konszenzusra törekvés jegyében – elfogadtak. 

 

A 2009 évi eredménytelen pályázat tapasztalatainak feldolgozása után reálisnak látszott, hogy 

2011-ben – az NGM által meghirdetett regisztrációs pályázaton eredményesen szerepelve – a 

                                                
74 http://www.jogiforum.hu/torvenytar?id=111 
75 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600004.TV 
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módosított fenntartási feltételű térségi TDM pályázaton a Tokaj – Zemplén turisztikai 

desztinációban az érintett helyi TDM egyesületek teljes körével sikerül létrehozni és – az 

idelátogató turisták és a térség vállalkozásai, lakossága egyidejű megelégedésére –  

működtetni a térségi turisztikai desztináció- menedzsment szervezetet. 

 

Az NGM TDM szervezetek akkreditációjára vonatkozó felhívását követően a sárospataki 

egyesületi elnökeként még 2010. decemberében egyeztetéseket kezdtem a Zempléni 

turisztikai desztináció másik 4 turisztikai egyesületének elnökével. Az egyeztetések során 

előbb a térségi TDM szervezet formája (egyesület vs. kft), tagsági köre (csak az 5 turisztikai 

egyesület vs. 5 egyesület a turizmussal kiegészülő meghatározó térségi állami, önkormányzati 

szereplőkkel), végül májusban a szervezet székhelye körül alakult ki vita, illetve passzivitás. 
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1. sz. táblázat:  

A nonprofit kft és az egyesület összehasonlítása 

 

Összehasonlítási szempontok 
Non profit Kft Egyesület 

A társaság személyisége Jogi  társadalmi szervezet - jogi 

Minimális taglétszám 1 tag 10 tag 

Maximális taglétszám A működőképesség határa A működőképesség határa (ez a forma bír el a legtöbb tagot) 

Tagok köre Jogi személyek és természetes személyek egyaránt Jogi személyek és természetes személyek egyaránt 

Alapító dokumentum Társasági Szerződés (alapszabály, alapító okirat): a 

közhasznú tevékenységet a társasági szerződésben meg kell 

határozni 

Alapszabály v. alapító okirat: itt kell rendelkezni az 

egyesület nevéről, céljairól és székhelyéről, valamint 

szervezetéről 

Alapítás, változás, fenntartás költségei  Jogi, eljárási költségek, fenntartás (megbízási, v. 

munkaviszony az ügyvezetőnél) nagyobbak  

Alapítási, módosítási és fenntartási költségek kedvezőbbek, 

díjazás nincs.  

Törzstőke minimális összege 500 ezer Ft Nincsen jogszabályi előírás 

A tagok felelőssége Tulajdonrész erejéig A tagok – a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület 

tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek 

A tagok 

együttműködése 

Feladat, tevékenység-orientált, feladat-felelősség- hatáskör 

pontos megosztásával 

Önkéntes és öntevékeny, közös motiváción alapuló, 

együttműködési szándék a közös tevékenységek ellátásában 

Tagok személyes közreműködése lehetséges Kötelező, illetve csak akkor működőképes 

Legfőbb hatalmi szerve Taggyűlés Egyesületi közgyűlés 

Működés folytonossága Folytonos Folytonos 

Gazdálkodás „Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági 

tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a 

gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a 

tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság 

vagyonát gyarapítja” (Gt.4§ (3) bek.) 

A vagyonával önállóan gazdálkodik. Közfeladatot lát el, 

szerezhet bevételeket a közcél ellátása érdekében, nem 

tipikusan gazdálkodó szervezet – gazdálkodását 

kormányrendelet szabályozza 
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működési feltételek, pénzügyi és a jogi 

szabályzás 

a tulajdonosok számára feszes működési, pénzügyi és jogi 

feltételek lehetőségét kínálja 

a tagok által feszes működési, pénzügyi és jogi szabályozás 

kialakíthatók, megszavazhatók 

munkaszervezet A tulajdonosok képviselői magukat irányítják a nonprofit 

kft-ben (összeférhetetlenség?) 

az egyesület munkaszervezeteként létrehozhat, megbízhat 

térségi szakmai vállalkozást 

Belső felelősségi viszonyok  Szabályoktól függően egyértelműek, tiszták, a működés, a 

gazdálkodás számon kérhető 

Elnökség felelősségi viszonyai egyértelműek, munkatársak 

felé munkáltató 

Reagálás a környezet változásaira  Hatékony és gyors (taggyűlés) Érdemi közgyűlés nehezebben hozható össze 

külső szereplők hozzáállása, nyitottság  külső szereplők számára nem átlátható, nyitottság 

tekintetében kedvezőbb az egyesület 

Nyitott, transzparens, demokratikus 

 

Térségi turisztikai érdekek, szereplők 

megjelenítése, részvétele  

Térségi érdekek megjelenítése az 5 helyi tdm tagon 

keresztül, esetleg törzstőke emeléssel 

Térségi turisztikai érdekek, szereplők közvetlen 

megjelenítése, részvétele biztosított 

a turizmushoz érintőlegesen kapcsolódó 

szakmai és érdekkép-viseleti szervezetek 

tagsága  

a turizmushoz a szolgáltatások, attrakciók vonatkozásában 

érintőlegesen kapcsolódó szakmai és érdekképviseleti 

szervezetek tagsága kérdéses 

a turizmushoz a szolgáltatások, attrakciók vonatkozásában 

érintőlegesen kapcsolódó szakmai és érdekképviseleti 

szervezetek tagsága belépéssel megoldható  

Térségi szinergiahatás Csak az 5 tulajdonos között alakulhat ki felszínre hozhatóak és kihasználhatóak a térségi 

intézmények, vállalkozások és civil szervezetek által a 

turizmusfejlesztésben releváns szinergiák 

Erőfölénybe kerülés lehetősége Tőkeemeléssel a módosabb tagok, vagy külső szereplők 

átvehetik az irányítást. 

Nem áll fenn, mert minden tagnak egy szavazata van. 

 

Forrás: saját összeállítás (SKTE döntés-előkészítő javaslat, 2011.) 
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A tokaji TDM szervezet, a fűzéri és a sátoraljaújhelyi egyesülettel a zárt kft mellett érveltek, 

Telkibánya és Sárospatak a nyitott, transzparens egyesületi formát támogatta, azzal, hogy a 

többszereplős térségi egyesületnek legyen kft formában munkaszervezete, melyben a főállású 

ügyvezető (térségi TDM menedzser) mellett az 5 egyesület helyi TDM menedzsere 

részfoglalkozásban tevékenykedik. 

Az előrelépés érdekében végül az Aba TDM és a Sárospataki TDM is elfogadta a másik 3 

egyesület álláspontját, sőt Sárospatak Képviselő–testülete májusi határozatával még 

térítésmentes székhely-és irodahasználatot is felajánlott a megalakuló térségi szervezet 

számára. 

 

Az egyeztetések 2011 decemberében eredményre vezettek, s a térségi szervezet nonprofit kft 

formában december 22.-én sárospataki székhellyel megalakult. Az 5 turisztikai egyesület 

azonos arányú és értékű törzsbetéttel hozta létre a társaságot. A kft egyelőre alkalmazottakat 

ugyan nem foglalkoztat, de a tagok vállalták, hogy egy-egy kiemelten kezelt turisztikai 

termékcsoportot Zemplén térségi szinten gondozva tevékenykednek, hisz a látogatók 

Zemplénbe nem desztinációnként elkülönült tájegységeket, attrakciókat szeretnének látni, 

hanem a tartózkodási idő élményalapú megnövelése végett egységes márkázásra, egybefüggő, 

konzisztens turisztikai kínálatra tartanak igényt, s ehhez az együttműködési készségünket 

tovább kell tudnunk fejleszteni. 

Természetesen a térségi TDM létrehozatalát objektív körülményként az is hátráltatta, hogy az 

anyagi eszközöket is megkíván, aminek előteremtése – a főtámogató önkormányzatok 

helyzete miatt – mindegyik egyesületnél problémát jelent. 

 

A térségi turisztikai desztináció-menedzsment kft első látható lépéseként tehát az 5 turisztikai 

egyesület között – konszenzussal – felosztotta az egyes főbb termékcsoportok térségi szintű 

koordinációját, szervezési-menedzselési feladatait. E szerint a sárospataki TDM a kulturális 

örökség- és rendezvény turizmus terén vállalt térségi koordinációs szerepet. Ennek ellátása a 

következő időszakban növekvő feladatokat ró rájuk, amit egy már benyújtott vidékfejlesztési 

pályázatukkal kívánnak megtámogatni. Tokaj a borturizmus, Sátoraljaújhely az aktív 

turizmus, Fűzér a falusi turizmus, Telkibánya pedig az ökoturizmus terén vállalt hasonló 

koordinatív, szervező tevékenységet. 

A kft keretében az első közös munkálkodás: a Zemplén térségi arculat kialakítása az öt alapító 

egyesület munkatársainak önkéntes munkájaként kezdődött meg. 

 
3.4 Regisztrált helyi TDM szervezet kialakítása a sárospataki turisztikai desztinációban 

 

A Sárospataki turisztikai desztináció sokféle – turizmusban érdekelt és érintett – szereplőt 

foglal magába, mint a helyi önkormányzatok és intézményeik, attrakciók, szolgáltatások 

tulajdonosai, üzemeltetői, helyi turisztikai és civil szervezetek, vállalkozásokat támogató 

intézmények, stb.  

 

Amennyiben a desztináció kulcs- vagy kiegészítő funkcióit alkotó szereplők nincsenek 

egymással összefüggésben, vagy ha összefüggésben vannak is, de valamelyikük a magas 

minőséget nyújtó szereplőhöz képest alacsonyabb minőségű szolgáltatást nyújt, az negatívan 

befolyásolhatja akár az egész desztináció megítélését. A desztináció kulcstényezőinek, 

valamint támogató infrastruktúrájának minősége, vagy hiánya jelentősen formálhatja a turista 

különböző szintű tapasztalatát: a turista ezáltal megítélheti az adott desztináció „minőségét” 

és észlelheti az utazás „értékét”. 
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Ez a felismerés vezette Sárospatak Város Önkormányzatát, amikor az 1999. május 3.-án kelt 

névhasználati szerződés alapján – a Magyar Turizmus Zrt engedélyével – megnyitotta a 

Tourinform Sárospatak turisztikai információs irodát, majd támogatta a Sárospatak 

Turizmusáért Egyesület 2005. évi létrejöttét.  

 

A turisztikai egyesület 2008-ban az első TDM pályázati rendszerben az előminősítésen 

sikeresen szerepelt, a második pályázati fordulóban azonban pályázata nem került 

támogatásra. Ennek ellenére a város önkormányzata továbbra is kiemelt városfejlesztési 

célként jelölte meg a turizmus közösségi fejlesztését. 

 
3.4.1 Sárospatak városfejlesztési koncepciójának turisztikai vonatkozásai 

 

1. Az önkormányzat képviselő-testülete által 2010. június 26.-án elfogadott
76

 

városfejlesztési célkitűzések és programok 

 

1. Gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás:  

Vállalkozások versenyképességének javítása, 

Befektetés ösztönzés, 

Munkahelyteremtés, 

Szakoktatás, felnőttképzés folyamatos megújítása, 

Belső egyéni-közösségi fogyasztás erősítése. 

 

2. Turizmus fejlesztése 

Látogatók-vendégéjszakák számának növelése 

A turisztikai szezon meghosszabbítása, 

A turizmusból származó jövedelem növelése. 

 

3. Életesélyek javítása és társadalmi felzárkóztatás: 

Tartós munkanélküliek közfoglalkoztatása, 

Középiskolai, szakiskolai lemorzsolódás csökkentése, 

Egészségügyi ellátás korszerű infrastrukturális feltételeinek kialakítása, 

Szociális ellátások térségi alapú és hozzáférhetőséget biztosító szervezése 

 

4. Települési infrastruktúra fejlesztése, környezetvédelem: 

Belváros közlekedési szempontú tehermentesítése, átmenő forgalom csökkentése,  

A belváros kereskedelmi-szolgáltató és közösségi szerepének erősítése, 

A kulturális örökség, természeti, táji értékek megóvása, fenntartható hasznosítása,  

Magasabb színvonalú, közüzemi, környezeti szempontból biztonságos lakókörnyezet 

megteremtése, 

Energiahatékonyság és újrahasznosítása ösztönzése. 

 

2. A sárospataki városfejlesztési koncepció turizmusfejlesztést érintő eszközei 

 

A Sárospataki városfejlesztési koncepció turisztikai vonatkozásait azért érdemes figyelemmel 

kísérni, mert a sárospataki turisztikai desztináció, illetve a turisztikai egyesület számára 

Sárospatak fejlesztései meghatározó jelentőségűek. 

 

                                                
76 http://www.sarospatak.hu/11varosfejlesztes/11varosfejlesztesi_koncepcio_terv.pdf 

http://www.sarospatak.hu/11varosfejlesztes/11varosfejlesztesi_koncepcio_terv.pdf
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A turizmus fejlődése már a 2000-es években megkezdődött. Az elmúlt évtizedben majdnem 

megduplázódott a vendégéjszakák száma – ma már mintegy 55 ezer éj –, miközben a 

férőhelyek száma csak kismértékű növekedést mutatott.  

 

A város az elmúlt években sokat tett a turizmus fejlesztése érdekében. A tevékenységek 

elsősorban a Végardó városrészben található termálvíz magasabb szintű turisztikai 

hasznosítására épületek: így megújult a szabadtéri strandfürdő, megvalósítás alatt van egy 

wellness részleg kiépítése és tervezik magánbefektető bevonásával egy magasabb kategóriájú 

szálloda létesítését. A fürdőfejlesztés eredményei már érzékelhetőek a 2009-es turisztikai 

szezontól, időarányosan nőtt a látogatók száma.  

 

A város turisztikai kínálatának sokszínűsége érdekében bővíteni és magasabb színvonalra kell 

emelni a város kulturális kínálatát, új tereket kell megnyitni a helyi lakosok és turisták 

számára, miközben javasolt a végardói fürdő és a Várnegyed közti közlekedési kapcsolatot, 

turista útvonalat fejleszteni. Mindezek együttes fejlesztése szükséges Sárospatak turisztikai 

vonzerejének emeléséhez, valamint a látogatószám és ezzel együtt a vendégéjszakák, 

bevételek növeléséhez. 

A turizmus további fejlesztéséhez az alábbi lépéseket javasolták megtenni
77

: 

 

 Termál-, és gyógyturizmusra alapozott turizmus-fejlesztés, 

 Várnegyed kulturális és turisztikai funkcióinak bővítése, 

 Végardó-Várnegyed közti turisztikai–kulturális út kialakítása, régészeti örökség feltárása, 

 Bodrog part és természetvédelmi területek védelme, fenntartható, rekreációs célú 

hasznosítása. 

 

3.4.2 A turisztikai egyesület helyi TDM szervezetként való működtetése 

 

A hatékony desztináció-menedzsment szervezet a települések, kistérségek turisztikai 

szolgáltatásainak együttműködéséből alakul ki, minőséget nyújt és ezáltal a turista 

elvárásainak megfelel. Hozzájárul a hosszú távú prosperitáshoz, a helyi közösségek 

fejlődéséhez (munkalehetőségek teremtése, jövedelmek, bevételek növelése, stb.), az üzleti 

szektor profitabilitásának növeléséhez és optimalizálja a gazdasági, a szociális, a környezeti 

hatásokat az érdekek közötti egyensúlyi állapotok megteremtésével.  

A fenti célok elérése hatékonyan működő szervezeti kereteket és sikeres tartalmi munkát 

feltételez. Ezek alapja a hozzáértő szakértői háttér, a hatékony és optimális forrásgazdálkodás- 

és finanszírozás, a megfelelő összetételű és hatékonyságú feladatellátás (stratégiai- és 

projekttervezés, termékfejlesztés, marketingkommunikáció, vállalkozások ösztönzése, 

információs rendszer működtetése, szemléletformálás, érdekképviselet, monitoring, stb.). 

 

A korábbiakban ismertetett térségi TDM regisztrációs eljáráshoz hasonló eljárásrend szerint 

vált lehetővé az NGM Turizmus Főosztály részéről a egyesület helyi TDM szervezetté 

minősítésének elérése 2011. áprilisában. 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium helyi TDM szervezeti regisztrációs pályázati feltételeinek 

tanulmányozása után 2011. januárjában egyeztettem Sárospatak polgármesterével, ugyanis az 

akkreditáció formai követelménye a desztinációban található tourinform iroda(k) átadása a 

                                                
77 http://www.sarospatak.hu/11varosfejlesztes/11varosfejlesztesi_koncepcio_terv.pdf 102. o. 
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helyi TDM szervezet részére. A polgármester szükségesnek ítélte a TDM pályázaton való 

részvételt és támogatásáról biztosította az egyesületet.  

A regisztrációs pályázatban nyilatkoznunk kellett a helyi TDM szervezet által ellátandó 

feladatok köréről, úgy, hogy a kívánt pontszámot elérjük: 

• Termékfejlesztés/projektmenedzsment, 

• Turisztikai információs rendszer működtetése, 

• Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés, 

• Marketing tevékenység, 

• Egyéb tevékenység, 

• Szemléletformálás/oktatás és képzés települési szinten, 

• Monitoring, 

• A fogyasztói elégedettség mérése, a visszajelzések gyűjtése. 

 

A pályázatban szerepeltetni kellett: 

o SKTE Alapító okiratát, 

o együttműködési megállapodásokat a desztináció önkormányzataival, 

o TDM szervezet szolgáltatási rendszerének ismertetésére, vonatkozó együttműködési 

megállapodásokat (saját szolgáltatások külső-belső partnereknek), 

o Tagdíjrendszer bemutatását, ezen belül a Sárospataki önkormányzat éves hozzájárulását a 

TDM szervezet költségvetéséhez, 

o A tag önkormányzatok Képviselő-testületeinek önkormányzati rendeleteit az 

idegenforgalmi adóról és a további szándéknyilatkozatokat, 

o TDM menedzser önéletrajzát, a TDM menedzser végzettségének bemutatását, ill. arra 

vonatkozó nyilatkozatot, hogy a TDM szervezetet folyamatosan olyan TDM menedzser 

fogja vezeti, aki rendelkezik TDM szakirányú képzettséggel (a TDM menedzser esetleges 

változásától függetlenül), 

o Döntéshozatali folyamat bemutatását, amely alapján a szakmai döntéshozatal biztosított, 

o Egyesületi éves gazdasági beszámolókat, 

o Tagsági kör bővítésére vonatkozó elképzeléseik bemutatását, 

o A desztinációban működő Tourinform Sárospatak nyitva tartására vonatkozó 

nyilatkozatot, 

o Hozzájáruló nyilatkozatot az adatok nyilvános adatbázisban való szerepeltetéséhez. 

 

Az akkreditációs pályázat eredményes volt, s 2011. áprilisában megkaptuk a helyi TDM 

regisztrációs számot.  

2011. október 28.-án Sárospatak Város Képviselő-testülete tárgyalta az egyesület éves 

beszámolóját és olyan határozat született, hogy felhatalmazzák a polgármestert az egyesülettel 

érvényben lévő együttműködési megállapodás 2012. évre vonatkozó újratárgyalására. Az 

egyeztetések az idei önkormányzati költségvetési és közcélú foglalkoztatási lehetőségek 

megismerése után eredménytelenül zárultak, így kérdésessé vált, hogy az egyesület TDM 

szervezetként vállalt feladatait a tagok számára is érzékelhető eredménnyel el tudja-e látni.  

 

4. ÖSSZEGZÉS 
 

A hazai turisztikai desztináció-menedzsment szervezeti rendszer kialakítása ugyan már 2007-

ben megkezdődött, ugyanakkor a pénzhiány, a települési önkormányzatok és a turisztikai 

vállalkozások, érdekelt civil szervezetek közötti kívánatos összhang megteremtésének 

nehézségei – a 2012. februárjában közigazgatási egyeztetésre került turizmusról és 

vendéglátásról szóló törvénytervezetben megfogalmazott kormányzati szándékok ellenére – 

még számos nehézséget, buktatót rejtenek magukban.  
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A jelenleg még további egyeztetések alatt álló törvénytervezet – elfogadása esetén – 

biztosíthatja a közösségi turizmusfejlesztés állami/önkormányzati – vállalkozói – civil szféra 

együttes részvételével az európai jó gyakorlat alapján kialakult, alulról építkező vegyes 

modellje törvényi és részben finanszírozási keretét. Azonban a törvény önmagában nem 

elegendő a turizmus helyi, térségi, regionális, vagy országos szintű fejlesztéséhez, 

feltételeinek javításához, ahhoz az egyes desztinációk aktorainak aktivitása, a saját és 

közösségi érdekek helyes felismerése és összhangjának megteremtése elengedhetetlen. 

 

A helyi és térségi TDM szervezetek létrehozása és működése a turisztikai szolgáltatók, 

valamint a helyi és a megyei önkormányzatok számára számos előnnyel járnak: 

 

o Az önkormányzati, vállalkozói, egyházi és civil szervezetek együttműködése a helyi TDM 

szervezetekben a közösségi turizmusfejlesztés és menedzselés új minőségének lehetőségét 

teremti meg. 

o A helyi TDM szervezet a desztináció területén pályázati támogatásból turisztikai 

beruházást tervezők terveit minősíti és az arra érdemesnek ítélt elképzelésekhez 

többletpontokat jelentő támogató leveleket ad ki, miáltal a civil szervezet (egyesület 

közössége) az előminősítés óhatatlanul keletkező ódiumát magára vállalja. 

o A sikeresen működő helyi és térségi TDM szervezetek hozzájárulnak a desztináció 

települései imázsának építéséhez, marketingjéhez, miáltal élhetőbbé válik egy-egy vidéki 

térség, lassul az elvándorlás, az ingatlanok értékvesztése. 

o A turisztikai ügyek önkormányzati menedzselésének feladata és felelőssége megoszlik a 

helyi TDM szervezet tagjai között. 

o A helyi TDM a törvénytervezet szerint érdekelt lesz az IFA-t kivető települési 

önkormányzatok körének és az IFA bevételeknek a növelésében, az adómorál javításában. 

o A helyi és térségi turisztikai desztináció-menedzsment szervezetek működését a résztvevő 

szervezetek közösen finanszírozzák, ezáltal az önkormányzati és magánforrások 

összehangolt felhasználása a közös célok hatékonyabb megvalósítását eredményezi.  

 

A helyi TDM regisztráció előnyei a turisztikai desztináció számára: 

 

o Bekapcsolódás és részvétel a magyar turizmusirányítás és finanszírozás új rendszerébe,  

o Az adott helyi TDM szervezete szerepel az NGM honlapján, kiadványaiban, ezzel ingyen 

reklámot biztosít a desztináció, annak települései számára, 

o TDM pályázaton való részvétel lehetősége (ROP TDM pályázati feltétel), 

o Térségi, regionális TDM szervezetek alapításában való részvétel lehetősége, 

o LEADER, ROP és egyéb turisztikai pályázaton a TDM szervezeti tagsággal bíró pályázó 

plusz pontokat kap a pályázata értékelésekor, 

o A turisztikai pályázatokat a pályázóknak egyeztetniük kell a helyi TDM-el, s támogató 

nyilatkozatot kell beszerezniük (ezzel a TDM szervezet  képet alkothat a desztinációban 

tervezett fejlesztésekről és értékelni, minősíteni tudja a pályázatokat), 

o Az alulról kiépülő TDM struktúra országos informatikai (értékesítési) rendszeréhez való 

hozzáférés/kedvezményes hozzáférés lehetősége. 

 

Érdemes lenne tanulmányozni a szintén Európai Unió által kezdeményezett vidékfejlesztési 

politika hazai intézményfejlesztési eredményeit, mert ott az önkormányzati – vállalkozói - 

civil szféra azonos arányú részvételével létrehozott LEADER egyesületek munkaszervezetei 

az MVH decentralizált egységeiként hatósági funkciókat is ellátva harmonikus szimbiózisban 

képesek a Kormány vidékfejlesztési törekvéseit helyi, térségi szinten támogatni és a 

különböző pályázati rendszereket felelősen működtetni.
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