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egyes poszter bemutatása ugyanúgy 20 ausztrál dollárba került, mint egy-egy előadás 
bejelentése. A résztvevők listáját és az előadások tartalmi kivonatait – környezetvédelmi 
indokolással – csupán CD formában tették közzé, ami megnehezítette a programban történő 
válogatást, ill. a felkészülést az előadásokra.  
 
 A konferencia előtti napokra négy szakmai kirándulást terveztek. A legsokoldalúbb a 
Victoria állam nyugati részébe vitt el bennünket, a melbourne-i Bernie Joyce vezetésével. Nem 
csak a meglepően fiatal vulkáni formákkal ismertetett meg bennünket, hanem a parti 
sziklákról, a karsztos fennsíkról, a tóvidékről, sőt a néhány tízezer éve kihalt ausztráliai 
megafaunáról is sok érdekeset megtudtunk. A szerdai egynapos autóbuszos kirándulások egy 
lecsapolt mocsárhoz, a tengerparti abráziós ívekhez és tornyokhoz, Melbourne elővárosaiba, a 
Yarra-völgy szőlőskertjeibe vezettek. Ugyanakkor a Yarra folyó mentén két keréken és 
evezővel is útnak lehetett indulni! A konferencia után azonnal útra keltek azok, akik az 
„Outbackre”, az Eyre-tó medencéjére, ill. a York-foki-félsziget trópusi folyóira és 
tengerpartjára voltak kíváncsiak – és ezen kíváncsiságuk kielégítésére több ezer dollárt tudtak 
áldozni.  
 
 Az IAG/AIG a konferencián új tiszteleti tagokkal lett gazdagabb: életművük 
elismeréseként a japán Takasuke Suzuki, az ausztrál John Chappel, a kanadai Olav Slaymaker 
és az új-zélandi Paul Williams – többségükben, hazánkban is jól ismert szakemberek – 
vehették át a címmel járó sétapálcát. A Szövetség tagnemzeteinek 34 szavazásra jogosult 
képviselője az IAG/AIG új elnökének a csuszamlások neves új-zélandi kutatóját, Michael 
Croziert választotta meg, a titkár Morgan De Dapper maradt. A legközelebbi regionális 
konferenciát Addis Abebában az olasz és az etióp nemzeti szervezet rendezi, a 8. nemzetközi 
konferencia színhelye pedig 2013-ban Párizs lesz. 
 Reméljük, francia kollégáinknak hasonlóan eredményes és emlékezetes összejövetelt 
sikerül rendezniük – talán még kicsit olcsóbban és több szolgáltatással is, mint az 
ausztráloknak. 
 
 
 
         Lóczy Dénes, Pécs 
 
 
 

Beszámoló a „Turisztikai desztináció – desztinációs menedzsment”  
című tudományos konferenciáról  

  
 
 A Magyar Földrajzi Társaság Nyírségi Osztálya, a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és 
Földrajztudományi Intézete és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Kulturális- és 
Idegenforgalmi Bizottsága szervezésében 2009. május 20-21-én került sor arra a tudományos 
konferenciára, amelynek témakörét a „Turisztikai desztináció – desztinációs menedzsment” 
címmel foglaltuk össze. 
 A konferencia sajátosságaként kell kiemelnünk, hogy a tudományos élet képviselőin 
kívül az idegenforgalomban tevékenykedő szakemberek is szép számmal szerepeltek az 
előadók sorában. E tény élénk vitákra adott lehetőséget (mind a plenáris, mind a 
szekcióüléseken) a gyakorlati és az elméleti szakemberek között, s ezek rendszerint nem is 
maradtak el.  
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A konferenciát Dr. Hanusz Árpád, a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és 
Földrajztudományi Intézetének igazgatója nyitotta meg, majd az ünnepi köszöntők elhangzása 
után (Dr. Kovács Miklós turisztikai szakállamtitkár, Csabai Lászlóné Nyíregyháza 
polgármester asszonya) a konferencia plenáris ülésére került sor. A plenáris ülés elméleti 
jellegű előadásokkal kezdődött, elsőként Dr. Kovács Miklós turisztikai szakállamtitkár 
ismertette a térségi TDM-ek szerepét egy régió turisztikai fejlesztésében, majd Vígh Tamás a 
helyi és a térségi TDM szervezetek kapcsolatrendszerének alapelveire világított rá. A további 
plenáris előadások is rendkívül fontos témakörökkel foglalkoztak. Dr. Michalkó Gábor 
„A jólét és a jóllét viszonyáról a turizmustudomány kontextusában” és  Dr. Hanusz Árpád 
egyetemi magántanár „Mintaterület a szatmári helyi TDM szervezet működési területén” 
címmel elemezték a halmozottan hátrányos kistérségek felzárkóztatásának lehetőségeit. Az 
utóbbi előadó az emberek sokoldalú gazdasági-szociális kapcsolatait taglalta, egymásra 
utaltságukat hangsúlyozta, s ebben az idegenforgalom szerepét méltatta.  
 
 A tudományos konferencia május 21-i előadásai a Nyíregyházi Főiskola 
előadótermeiben zajlódtak. Az előadások három szekcióban hangzottak el, melyek fókuszában 
továbbra is az idegenforgalom és turisztika különböző szakterületei álltak. 
 „A turizmus fejlesztési kérdései a TDM-ek segítségével” szekcióban hat előadásra került 
sor. A nyíregyházi TDM szerepéről „TDM, ami nincs, de lehetett volna....” címmel Furkóné 
Szabó Marianna értekezett.  A „TDM rendszer kiépítésével kapcsolatos tapasztalatok az 
Észak-alföldi régióban” Katona Ilona tartott előadást. Dr. Szabó Géza előadásának címe a 
„Vidéki turizmus szervezetek a TDM-rendszerben” volt, Dévényi József „A TDM-szervezetek  
informatikai háttere”-ről beszélt. A „Teljesítmény monitoring és indikátorok: a pályázati 
elvárásokon túl” címmel Puczkó László, „A  Magyar Turizmus Minőségi Díj hatásai a 
turisztikai  piacra” címmel pedig Dr. Szalók Csilla  előadása hangzott el. 

 
 „A turisztikai desztinációk szerepe egy-egy térség fejlesztésében” címet kapta a 

második szekció, ahol öt előadásra került sor. Dr. Jusztin Márta „A ’tökéletes élmény’  a 
kulturális idegenforgalom kínálatában” címmel értekezett. Petykó Csilla „A kempingek 
szerepe a turizmusban - gondolatok a kempingturizmus jövőjéről” beszélt,  Nagy Adrienne „A 
hely szelleme, avagy kastélyok és kulturális programok” összefüggéseit taglalta. Dr. Kókai 
Sándor „Az emberi erőforrások szerepe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turizmusában”, 
valamint Vinnai Győző „Kulturális értékek szerepe Nyíregyháza TDM szervezetében” című 
előadásokban fejtették ki véleményüket a témáról. 

                                     
  A harmadik szekció „Helyi értékek bemutatása és turisztikai hasznosítása. Kulturális 
turizmus fejleszthetősége” címen futott, ahol négy előadást hallhattunk. „A kárpátaljai Bereg-
vidék természeti,  kulturális illetve speciális értékeinek bemutatása és azok turisztikai  
hasznosítása” címmel Sass Enikő, „A népművészet és vallási élet szerepe a turizmusban 
Kárpátalján” Tarpai József, „Telkibánya turisztikai potenciálja” Dr. Szepesi János, valamint 
„Társadalmi adottságok szerepe a Bükkalja turizmusában” címmel Dr. Sütő László értekezett. 

Mindhárom szekció szakmailag megalapozott, diaképekkel, fotókkal és adatsorokkal 
gazdagon illusztrált előadások – mind az elmélet, mind a gyakorlat oldaláról – meggyőzték a 
jelenlévőket a „turizmustudatosabb” emberi cselekvések szükségességéről. 
 A konferencia zárására és értékelésére – a résztvevők közös vacsorájának keretében – a 
Főiskola Tanéttermében került sor. 
 
 
 
            Kókai Sándor, Nyíregyháza 


