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Napirendi pontok: 

• Dékáni köszöntő – Prof. Dr. Nábrádi András

• Turizmus Tudás Tér Innovációs Platform 
indokoltsága, célkitűzései – Dr. Könyves Erika

• A meghívottak bemutatkozása

• Szándékok, együttműködések kinyilatkoztatása 

• Ütemterv, projekttervek egyeztetése 

• Médiatájékoztatás 



Meghívott partnereink: 
• A Kar azokat a szakembereket, szervezeteket szólította 

meg, akik elkötelezettséget vállalnak a térség turisztikai 
fejlesztéséért, és a turisztikai szolgáltatók, desztinációk 
versenyképességének erősítésében együttműködni 
szándékoznak.

• A meghívottak köre (akik már együttműködtek több, 
sikeres projektben, szakmai programban): 

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

• a turizmusképzésben résztvevő egyetemek és főiskolák
• kutatási profillal rendelkező cégek.



A TurizmusTudásTér Innovációs Platform háttere és 
indokoltsága:

• A turizmus az egyik legjelentősebb, legnagyobb 
jövedelmet termelő szektor.

• A turisztikai szolgáltatóknak, turisztikai desztinációknak 
a közös európai uniós piacon az erősödő versenyben 
egyre nehezebb a piaci kihívásoknak megfelelni.

• A hazai turisztikai piacon eddig kis számban vannak 
jelen az innovatív, komplex és újszerű megoldásokat 
alkalmazó termékek, szolgáltatók, desztinációk.



A TurizmusTudásTér Innovációs Platform háttere és 
indokoltsága:

• Az 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 régióhatáron átnyúló 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.



A TurizmusTudásTér Innovációs Platform háttere és 
indokoltsága:

• 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 TurizmusTudásTér Innovációs Platform háttere és 
indokoltsága:

• A 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.

• Létrejön az a kutatási tér, amelyhez 
csatlakozhatnak a piaci szereplők egy-egy projekt, 
fejlesztési elképzelések mentén.



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



TurizmusTudásTér Innovációs Platform célja:
• 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.



TurizmusTudásTér Innovációs Platform célja:
• 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.



Köszönöm a figyelmet!


