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Forrás: saját szerkesztés a Bormarketing Műhely Kft. adatai alapján, 2013.



Tokaji Borvidék

Forrás: http://aborfesztival.hu/tokaj_73



Anyag és módszer

• Szakirodalmi elemzés

• Kutatási anyagok áttekintése

• Mélyinterjúk készítése (TDM és Leader szervezetek képviselői, 

borászok, önkormányzati szereplők) 



Négy helyi szintű TDM szervezet működik:

•Abaúj Turisztikai Egyesület, 

• Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület,

• Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és 

Kulturális Egyesület, 

• Sárospatak és környéke Turizmusáért Egyesület.

+ Egy térségi TDM szervezet:

Tokaj-Hegyalja-Zemplén-Abaúj térségi TDM Nonprofit Kft.

TDM szervezetek a Tokaji borvidéken



Abaúj Turisztikai Egyesület

• 2008-ban hozták létre

• Közel 100 tagja van

• Számos jó ötlet – nincs befektetés

• 2008: nyertes TDM pályázat (több mint 30 millió Ft)

• a borturizmus csak kiegészítő szerepű (Abaújszántó)



Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye 

Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület

• 2009-ben hozták létre,

• 25 önkormányzat és 170 szolgáltató, civil szervezet, vállalkozó 

és magánszemély, 

• 2009: első nyertes TDM pályázat,

• 2011: második nyertes TDM pályázat,

• borturizmus fő prioritás,



Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért 

Egyesület

• 2008-ban hozták létre,

• 6 önkormányzat és 81 szolgáltató, civil szervezet és 

magánszemély,

• 2009: első nyertes TDM pályázat,

• 2011: második nyertes TDM pályázat,

• kölcsönözhető eszközök általi források bevonása,

• a borturizmus még fejlesztésre szorul, kiegészítő program,



Tokaj-Hegyalja-Zemplén-Abaúj

térségi TDM Nonprofit Kft.

• 2011-ben hozták létre pályázati forrásból,

• Öt helyi szintű TDM szervezetből épül fel: 

Abaúj Turisztikai Egyesület, 

 Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület, 

 Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye 

Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület, 

 Sárospatak és környéke Turizmusáért Egyesület, 

 Zempléni Hegyköz Helyi TDM Egyesület,

• anyagi okok miatt csak a kötelező feladatokra korlátozódik 

a tevékenysége,



Következtetések

 Stabil anyagi háttér hiánya,

 TDM pályázati rendszer hiányosságai,

 Csak látszólagos az együttműködés, saját érdekek dominálnak, 

 Tagok között érdektelenség, nem látják a szervezetek hasznát,

 Nehézkes döntéshozatal, 

 Nincs komplex turisztikai csomag,

 Nincs törvényi szabályozás.



 a tagság és a turisták körében kérdőíves felmérés 

elvégzése, amire alapozva turisztikai csomagok 

kialakítása szükséges;

 TDM szervezetek nyitása a lakosság és a tagok irányába: 

 igények figyelembevétele,

 folyamatos tájékoztatás (hírlevél, eredmények, 

programok)

 rendezvény- és programszervezés koordinálása;

 pályázati forrásoktól való függőség lazítása;

 gyakorlatiasabb pályázati kiírások;

 törvényi szabályozás.

Javaslatok
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