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TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓK FEJLŐDÉSÉT ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSÁT LEHETŐVÉ TEVŐ MUTATÓ 

KIDOLGOZÁSA 

ELŐZMÉNY: A 2007-13 közötti időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési startégával összhangban több 

mint száz TDM szervezet alakult meg országszerte, s továbbiak megalakulása várható. A következő 

hétéves költségvetési időszak stratégiai irányelvei között továbbra is szerepel a TDM rendszer 

fejlesztése, a térségi és – ahol releváns - regionális szintű szervezetek kialakítása. A szervezetek 

létrehozását és működését jelentős pályázati források is biztosítják, ezért szükség van eredményes és 

hatékony működésük objektív mérésére, megítélésére. 

CÉL: olyan összetett mutatószám kialakítása, mely…  

 megmutatja a turizmus adott település életében betöltött szerepét 

 nem csak a szakmai statisztikai adatokat (vendégforgalmi adatok, szálláshelyek kapacitása, 

beszedett IFA összege, stb.) alkalmazza az adott desztináció turizmusa sikerességének 

megítélésére 

A mutató kialakításánál a következő területek bekapcsolását tartjuk fontosnak: 

 turisztikai vállalkozások száma a településen 

 turisztikai vállalkozások tulajdonosai körében a helyiek aránya 

 turisztikai vállalkozások mukavállalói körében a helyiek aránya 

 helyi lakosság turisztikai vállalkozásokból/tól származó jövedelme 

 a turisztikai vállalkozások által befizetett iparűzési adó 

 turisták költése az adott település egyéb vállalkozásainál és annak IPA vonzata 

Az adatok részben a KSH-ban, vagy az önkormányzatoknál rendelkezésre állnak, részben a helyszínen 

lehet begyűjteni. Ennek pontos kidolgozása a feladat, s majd annak implementálása a Balaton 

régióban. Azért célszerű ezt választani, mivel egyrészt a régióban stabilan működik majd 30 helyi és 3 

térségi TDM szervezet, sőt már a regionális szint is jogilag felállt, másrészt Budapest után a 

leglátogatottabb turisztikai régió. 

Az adatgyűjtés a BGF KVIK hallgatóinak aktív közreműködésével, akár terepgyakorlatok keretében 

történik, az adatok feldolgozására ezt követően kerül sor.  

EREDMÉNY: A kutatás eredménye a balatoni települések 2013 évre vonatkozó mutatóinak listája, ami 

bázisadatnak tekinthető idén. A mutató évenkénti kiszámolásával objektíven mutatja a turizmus 

adott település életében betöltött szerepét, valamint az egyes desztinációk is összehasonlíthatóvá 

válnak. Ez a fejlesztések és támogatások szempontjából bír jelentőséggel. A kidolgozott mutató 

országos alkalmazása lehetővé teszi az egyes TDM szervezetek működésének vizsgálatát és 

összehasonlítását objektív módon, melyre a szokásos turisztikai adatok nem adnak lehetőséget. 

 


