
Kínálatfejlesztési program – Vezetői összefoglaló 
 
A Nyugat-Balaton négy települése: Balatongyörök, Gyenesdiás, Keszthely és Vonyarcvashegy 
TDM szervezeteinek megbízásából vizsgáltuk 2010 tavaszán a térség jelenlegi turisztikai kínálatát 
annak érdekében, hogy felderítsük azokat a pontokat, hol lehetne további vendégforgalmat 
növelő fejlesztéseket tenni. A vállalkozók, a helyi turisztikai egyesületek tagjai számára a 
legfontosabb kérdés, hogy legyen vendég – ahogy ez az első műhelymegbeszélésen is elhangzott. 
Munkánk során mi is ezt tartottuk szem előtt, azaz a vendéget, amikor a turista szemével jártuk be 
a környéket, a turista igényeit és kényelmét állítva a középpontba. Sok olyat tapasztaltunk, vagy 
jutott tudomásunkra, melyre joggal lehetnek büszkék a térség lakói és akik a turizmusban 
dolgoznak. Balatongyörökön a helyi turisztikai egyesület elnökének és turisztikai menedzserének 
támogatottsága sokat segíthet majd a közös termékfejlesztések megvalósításában. Gyenesdiás 
évek óta következetes, célorientált szakmai munkát folytat szintén az egyesület turisztikai 
menedzserének és vezetőségének köszönhetően, melynek megfogható eredménye a turisztikai 
kártya és a mögötte álló termékek, programok. Keszthelyen a Festetics-kastély folyamatos 
fejlesztésének hála, évről évre több látogatója van Keszthelynek, dacára a nem alacsony belépő 
díjaknak. Vonyarcvashegy a régióban harmadikként alakította ki a strandon vízisí-pályáját, mely 
egy jól meghatározható célcsoportot vonz a településre, akik fizetőképességével jelen pillanatban 
a szolgáltatók is elégedettek. A desztináció menedzsment három fő kérdéssel kell, hogy 
foglalkozzon:  

- hol tartunk most?  

- hol szeretnénk lenni?  

- hogyan jutunk oda?  

Csak az a válasz fogadható el, amelyik a helyi közösség érdekeivel összhangban van, azokat 
szolgálja. Erre törekedtünk magunk is, amikor ezen rendszer alrendszere, a turisztikai desztináció 
menedzsment területén kerestük a válaszokat ugyanezekre a kérdésekre. Azért hangsúlyozzuk ezt, 
mert az olvasó számára szakmai hibának tűnhet, hogy rögtön a harmadik kérdést akarjuk 
megválaszolni az első kettő mellőzésével. Meggyőződésünk, hogy nem kerülhető ki a 
konszenzussal kialakított fejlesztési stratégia elkészítése, mely meghatározza a megvalósítandó 
célokat, és egyben alapja a konzisztens marketing stratégiának, ami viszont az egész célpiaci 
marketing irányát kijelöli.  

 

 



A kínálatfejlesztési terv cselekvési ütemezésénél ezért szerepeltetjük a stratégia elkészítését, mint 
legelőször elvégzendő feladat. Ez a helyi turisztikai egyesületek vezetőségének a feladata és 
felelőssége, a késlekedés egyre növeli a térség lemaradását a versenytársakhoz viszonyítva és a 
tagság továbbra is csak várja, hogy legyen vendég. A mi víziónk egy olyan térség létrejötte a 
Balaton nyugati csücskében, mely élenjár a környezettudatos fejlesztésekben, ezeknek 
köszönhetően - az odaáramló turisták kisebb környezeti terhelést jelentenek a területnek a 
századfordulóhoz viszonyítva, - a városi élet felgyorsult és egészségtelen világától legalább 
szabadságuk alatt elszakadni igyekvő emberek itt találják meg testi, lelki feltöltődésükhöz az 
ideális helyszínt és örömmel tölti el őket, hogy ezzel nem teszik tönkre azt, ami ezt az élményt 
biztosítja számukra, - a terület egyedisége miatt itt pihenő vendégek száma biztos egzisztenciát 
biztosítanak a turisztikai szolgáltatóknak és az őket kiszolgáló vállalkozásoknak, és - a szakmai 
közönség in vitro tanulmányozhatja a fenntartható turizmus e hazai modelljét.  

Kínálatfejlesztési javaslatainkat a Balaton nyugati medencéjének egyedi adottságára alapozzuk – 
Zala folyó, Kis-Balaton, Keszthely-hegység -, valamint arra a megfigyelésre, hogy a Balaton 
kihasználatlan „viziút”. Olyan termékekre teszünk javaslatot, melyek a turistákat a vízpart felé 
irányítják, a térségen belüli K-Ny irányú mozgatásukat is vízi úton képzeljük el. Ne feledjük, a 
vendégek a Balaton-élmény miatt érkeznek! A kulturális kínálat színesítését, a konferencia 
turizmusban rejlő lehetőség kihasználását szintén fontosnak tartjuk. A kistérségben ma vezető 
szerepet játszó Keszthelyen mutatkoznak a legnagyobb problémák, melyek megoldásának 
halogatása kihat a gyorsabban fejlődő kisebb településekre és őket is akadályozza a jobb piaci 
pozíciók elérésében.  

A fejlesztések itt jelentős befektetéseket igényelnek, melynek elmaradása a turisztikai piacon zajló 
versenyben behozhatatlan hátrányt okozna, s a legkevésbé szolgálná a helyi közösség érdekeit. A 
kínálatfejlesztési javaslatoknál nem foglalkoztunk azok megvalósításának személyi, tárgyi és anyagi 
ráfordítás igényével, mivel ez nem jelen tanulmány tárgya. Az általunk felvázolt térségre 
vonatkozó nyolc fejlesztés: javaslat. Javaslat, melyeket egy összefüggő rendszerbe illesztettünk 
bele és számítunk a létrejövő termékek szinergikus hatására is, ezért ha bármelyik önmagában 
kerül megvalósításra, a megtérülési idő megnövekedésével is számolni lehet, nem beszélve az 
eltérő hatásokról és eredményekről. Azért fontos a konszenzuson alapuló stratégia elkészítése, 
mert annak cél- és eszközrendszere a termékfejlesztésben meghatározó. Hogy ezen nyolc javaslat 
közül melyik felel majd meg a stratégiában megfogalmazottaknak, azt nem tudjuk megjósolni, de 
bízunk abban, hogy minél több. Az általános helyzetelemzés című fejezetben kitérünk a kereslet 
elemzésére. Tesszük ezt a rendelkezésünkre álló statisztikai adatok és más releváns szekunder 
kutatási anyagok felhasználásával. Itt jegyezzük meg, hogy a Központi Statisztikai Hivatal azokat 
az adatokat publikálja, melyeket a szolgáltatók a hatóság tudomására hoznak, s mivel ezek nem 
minden esetben történnek meg maradéktalanul, ezért az adatok is adott esetben eltérőek lehetnek 
a helyi szervezet adataitól. Épp ezért igyekeztünk hosszabb időszakot vizsgálni és 
következtetéseinket az alapján megtenni, hiszen 10 éves távlatban a tendencia akkor is kiolvasható 
egyértelműen, ha a konkrét számok eltérnek a valóságtól. Annak feltárása, hogy miért nyílt a 
kereslet-kínálat ollója Keszthely esetében ekkorára az elmúlt tizenöt évben és jelenleg mi a helyzet 
a keresleti oldalon, mélyebb kutatást igényel, de feltétlenül javasoljuk elvégzését a beindítandó 
projektek hosszú távú sikere érdekében. Az általunk javasolt fejlesztések fontos alappillére az a 
turisztikai piacon is egyre nagyobb számban megjelenő fogyasztói csoport – akikre egyébként 
húsz éve folyamatosan hívják fel a trendkutatók a figyelmet -, mely számára fontos a környezet- 
és egészségtudatos fogyasztás élménye. A turisztikai fejlesztések ezt még kevéssé veszik 
figyelembe a beruházásoknál – bár már jelennek meg bio-hotelek és szó van öko-szálloda 
üzemeltetésről -, ennek kihasználása versenyelőnyt jelent, valamint az sem elhanyagolható, hogy 



ezen csoport folyamatosan és gyorsan gyarapszik.A térségre vonatkozó kínálatfejlesztési 
javaslataink mellett foglalkozunk a településeken, helyben elvégezhető változtatásokkal. Szólunk 
arról is, hogy a helyi érdekeknek megfelelő fejlesztések hogyan illeszkedhetnek a kistérségi 
koncepcióhoz. A települések elkülönült arculatának kialakítása, az azonos célcsoport különböző 
szegmentumait megcélzó termékfejlesztés és marketing kommunikáció továbbra is elsőrendű 
szakmai feladata a helyi turisztikai menedzsereknek. Értelmetlen a térség és a helyi szint között 
alá, vagy fölérendeltségről beszélni, ugyanis ha a leendő stratégia céljai közösen kerülnek 
meghatározásra, akkor ennek szellemében folyik a fejlesztés és a marketing munka az autonóm 
egyesületek szakmai munkájáért felelős turisztikai menedzsereinek irányításával , akiknek ezúton 
is köszönöm együttműködésüket és segítségüket munkánk során. 


