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TurizmusTudásTér Innovációs Platform 

2009. június 16-án 15 órától a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma 

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karon kerül megrendezésre a TurizmusTudásTér Innovációs 

Platform workshop-ja. A Kar azokat a szakembereket, szervezeteket szólította meg, akik 

elkötelezettséget vállalnak a térség turisztikai fejlesztéséért, és a turisztikai szolgáltatók, desztinációk 

versenyképességének erősítésében együttműködni szándékoznak. Így a meghívottak között vannak 

az Észak-alföldi régióban a turizmust és a régiós fejlesztéseket irányító és koordináló szakmai 

szervezetek mellett, a turizmusképzésben résztvevő egyetemek és főiskolák, kutatási profillal 

rendelkező cégek, akik már együttműködtek több, sikeres projektben, szakmai programban.  

A workshop témája lesz: a TurizmusTudásTér Innovációs Platform háttere és indokoltsága, 

szándékok, együttműködések kinyilatkoztatása, ütemterv, projektterv egyeztetések és a média 
tájékoztatása. 
 

A TurizmusTudásTér Innovációs Platform háttere és indokoltsága: 

Napjainkban a turizmus az egyik legjelentősebb, legnagyobb jövedelmet termelő szektor, és 

nemzetgazdasági jelentősége mellett az életminőségben betöltött szerepe is meghatározó.  

A turisztikai szolgáltatóknak, turisztikai desztinációknak a közös európai uniós piacon az erősödő 

versenyben egyre nehezebb a piaci kihívásoknak megfelelni. A vállalkozások, szervezetek nyilván sok 

esetben felismerik, hogy az általuk alkalmazott módszereknél lehet kreatívabban és rugalmasabban 

reagálni a piac változásaira, jobban kihasználni a piaci lehetőségeket, ugyanakkor az ehhez szükséges 

erőforrásoknak, a tudásnak gyakran nincsenek birtokában. 

A hazai turisztikai piacon eddig kis számban vannak jelen az innovatív, komplex és újszerű 

megoldásokat alkalmazó termékek, amelyek különleges vonzerőkkel csábítják a turistákat. Mind a 

nagyprojekt ötletek, mind a kisebb vállalkozások innovatív ötleteinek megvalósulásához szükség van 

egy olyan térre, ahol a projektgazdák és az ötletek megvalósulását elősegítő forrásgazdák 

találkoznak, ahol az ötletek megszületnek, ahol az ötletből termék, szolgáltatás lesz. 

A turisztikai szolgáltatók a turista-élményeket, a turisztikai termékeket a térség sajátosságaira, annak 

vonzerőtényezőiből építik, így a térség- ill. régiósajátosságok is megjelennek benne. A turisztikai 

régiók bár elkülönült szereplői a turisztikai piacnak, de számos esetben a régióhatáron átnyúlva közös 

termékekkel, kínálati elemekkel jelennek meg. Az ilyen típusú együttműködések, fejlesztések a régiók 

közötti tudáskoncentráció megvalósulását, az erőforrások hatékonyabb felhasználását is jelentik. 

A felsőoktatási intézmények, a kutatóműhelyek, ill. szakembereik mindig is részt vállaltak a 

tudásközvetítésében. Ezen intézmények az adott térség meghatározó szereplői, és számos szállal 

kötődnek a térség vállalkozásaihoz, piaci szereplőihez. Ezek a kapcsolatok már több esetben 

bizonyították, hogy a gazdaság és az oktatás-kutatás egymást segíti, építi, és ezek az 

együttműködések új, innovatív megoldásokat hoznak létre, amelyek beépülnek a gazdasági 

folyamatokba.  

A hazai felsőoktatási intézmények számos kapcsolatot alakítottak ki külföldi felsőoktatási 

intézményekkel, kutatóműhelyekkel és a hozzájuk kapcsolódó piaci szereplőkkel, amelynek 

eredményként közös kutatási projektek jöttek létre, uniós források váltak elérhetővé. Ez a 



nemzetközisedett tudás segítheti a hazai gazdasági folyamatokat, és a térség turisztikai innovációs 

folyamatainak motorja lehet, a térség innovációs potenciálját erősíti. 

A tudásközvetítés nemcsak a hagyományos csatornákban működik, hanem a kondenzációs mag 

szerepét felvállaló felsőoktatási intézmények, kutatóműhelyek és szakembereik valamint a csatlakozó 

szakértők egy-egy kutatóműhelyben, kutatási egységben dolgoznak. Ezek a különálló kutatóegységek 

hálózatba szerveződve képesek lesznek kutatási eredményeiket, potenciáljukat integrálni, és 

multiplikatív hatásait a gazdaságba vezetni. A kutatási egységek, hálózatok a „térben” 

összekapcsolódva új típusú együttműködést alakítanak ki, létre hozzák azt a kutatási teret, amelyhez 

csatlakozhatnak a piaci szereplők egy-egy projekt, fejlesztési elképzelések mentén.  

A Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési 

Kar a képzési kínálat bővítéseként a munkaerő piaci trendek ismertében Turizmus – vendéglátás BA 

szakot indított. Az Ihrig Károly Doktori Iskolában a turizmus tématerületen – elsősorban a vidékiség 

aspektusában – doktori értekezések készültek, ill. készülnek. Ezekhez kapcsolódóan a gazdaság 

számára is használható kutatási eredmények születtek, amelyek a turisztikai desztinációk és 

turisztikai szolgáltatók számára fejlesztési modelleket, innovációs ötleteket adhatnak. 

A Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési 

Kar elkötelezett, hogy a térségben, kiemelten az Észak-alföldi régióban versenyképes turisztikai 

szolgáltatások, turisztikai desztinációk működjenek. Ennek érdekében erőforrásait is felhasználva 

létrehozza a TurizmusTudásTér Innovációs Platformot, amely „teret” ad azoknak a partnereknek, 

akik a térség turizmusának fejlesztésében elkötelezettek, és együttműködnek a lent megfogalmazott 

célok elérésében. 

Mányai Roland az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Főosztályának főosztályvezetője 

kifejezte üdvözletét az induló platformmal kapcsolatban, amelyet egy példaértékű 

kezdeményezésnek tart. 

TurizmusTudásTér Innovációs Platform célja:  

 Az innovációra képes, abban érdekelt partnerek feltérképezése, összefogása a térségben 

 A partneri kapcsolatok erősítése, új kooperációs lehetőségek feltérképezése és üzleti 

lehetőségek megteremtése, pályázatok, K+F projektek elősegítése 

 Partnerkapcsolatok építése, partneri találkozók szervezése hazai és a nemzetközi 
vonatkozásban 

 Elkötelezettség a humán erőforrás fejlesztésben, a tematikus fejlesztésekhez kapcsolódó 

képzések és oktatás megvalósítása 

 Innovációs tartalmak létrehozása, közvetítése, piacra segítése 

 Világtrendek, fejlesztési impulzusok közvetítése a turisztikai szektor számára 

 Szakmai, releváns információk generálása, közvetítése 

 Az innovatív eredmények kommunikációja 

 Kutatási – fejlesztési programok tervezése, lebonyolítása az Európai Unió programjaiban, 

projektek kidolgozása a hazai pályázati rendszerek esetében. Együttműködés a közös 

tevékenységi területet érintő pályázatok elkészítésében, megvalósításában. 

 Közreműködés a térség turisztikai szempontú fejlesztési feladatainak összehangolásában, 
cselekvési tervek, stratégiák véleményezése 



 Az eltérő régiósajátosságok, turisztikai szektor szinergiáinak feltárása 

 Segítségnyújtás a turisztikai szolgáltatók, desztinációk versenyképességének erősítésében 

 A térségben az eddigi turizmus kutatási eredmények összegzése, tematizálása, a turisztikai 

szolgáltatóknak, a desztinációk számára hasznos kutatási eredmények bemutatása, a „best-

practice” megalapozása 

 Kezdeményezés és javaslattétel az ágazat szerepének erősítésében 

 Konzultáció és véleménycsere a szakmát érintő fontos kérdésekben, lobby tevékenység a 

térségi és ágazati célokért. 
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