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A 2020. év folytatásában a 2021. év forgatókönyvét is a koronavírus alakítja, alakítot-

ta. Az év eleji hónapokban a korábbi éveknek megfelelően adatbázist frissítettünk, ötleteket 
gyűjtöttünk, és legfőképpen igyekeztünk naprakészen tájékoztatni a félsziget szolgáltatóit az 
aktuális járványügyi intézkedésekről. Senki nem tudta, milyen évre, milyen turisztikai keres-

letre számíthat idén. 
 

A gyorsan változó helyzetek, a korlátozások még mindig komoly fejtörést okoztak a 

kommunikációt és annak üzenetét illetően. A tavaszi hónapokban a közösségi felületeinken az 
érdeklődés fenntartása, különleges és érdekes tartalmak megosztása került az előtérbe. Arra 

törekedtünk, hogy az érdeklődők utazás nélkül is folyamatosan „kapcsolatban maradjanak” 
Tihannyal. 

 

Az idei év is érdekesen indult a rendezvényeket illetően. A tavaszi rendezvények a 
korlátozások miatt elmaradtak, a júniusi Levendula Hetek programjait gyorsan kellett össze-

gyűjteni. A tavalyi évnek megfelelően idén is Levendula Heteket hirdettünk a tavalyi koncep-

ció alapján, és ismét számos szolgáltató csatlakozásával egy közel 100 elemből álló program-

kínálat várta az érdeklődőket. Igyekeztünk egyfajta rendezvénykoordinációt ellátni és hétről 
hétre összegyűjteni, hogy ki milyen programot kínál. Egyértelműen ad hoc módon szervez a 
legtöbb szolgáltató. 

Örömmel állunk minden kezdeményezés mellé, így lelkesen karoltuk fel a Legendás 
Zrt. kezdeményezését, az Oktoberfest a félszigeten programot, melyben 14 vendéglátóhely 
csatlakozott és igyekezett népszerűsíteni a kézműves söröket, különös tekintettel a Tihanyi 
Levendulás Búzasörre. Reméljük, sok hasonló követi. 

 

Az adventi hétvégékre is szeretnénk élettel megtölteni a falut, a helyiek és az ide láto-

gató vendégek számára. Ezzel kapcsolatban folynak még az egyeztetések. 
 

A tavalyi beszámolóban azt írtam, hogy a TDM fontos kapocs kezdett lenni a szolgál-

tatók és az önkormányzat között. A területhez képest a szolgáltatók, vállalkozók száma igen 
magas, így nem egyszerű a kommunikáció. Mi azért (is) vagyunk, hogy ezt a nagy terhet le-

vegyük az önkormányzat és polgármester úr válláról. A tavasszal elkezdett workshop sorozat 

során kiderült, hogy mire, milyen TDM-re van igény a félszigeten, mik azok a pontok, amik-

ben fejlődésre van szükség és milyen irányban. Ennek tükrében elkezdtük átrendezni a felada-

tokat, az erőforrásokat a hatékonyságnövelésre és megerősíteni a kommunikációt a 

desztináció érdekében. 
 

 



 

A TDM működtetésébe változatlanul két egység tartozik, a Tourinform iroda és a Ti-

hanyi Tájházak. 

 

A Tihanyi Tourinform iroda 1997 óta működik, tehát jövőre lesz 25 éves. 2015 óta, 
mióta én vettem át a fenntartó Tihanyi Legenda Kft ügyvezetői székét csak az irodában 
300.000 turistát szolgáltunk ki. A Magyar Turisztikai Ügynökség a fennálló franchise szerző-
dés értelmében méri az iroda működését, hatékonyságát. Ez évente két alkalommal személyes 

mystery shoppingot/próbavásárlást, telefonon magyarul és angolul is egy-egy alkalmat, míg e-

mailben magyarul, angolul és németül is egy-egy megkeresését jelent. Ezen próbavásárlások 
során értékelik az iroda külső és belső kinézetét, az elérhetőséget, a kapcsolatfelvételt, az in-

formációátadást, a proaktivitást, illetve a munkatárs munkáját. 
Bár ezek a mérések és eredményeik csak belső használatra készülnek, annyit elárulha-

tok, és azzal eldicsekedhetek, hogy irodánk az országban működő több mint 100 irodából az 
idei évben a TOP 10-ben szerepel. 

 

A munkát a Tourinform irodában két fő állandó dolgozóval, valamint júliusban – pá-
lyázati forrásból – két diákkal kiegészülve, illetve augusztusban EFO-s dolgozót alkalmazva 
láttuk el. A kollégák a napi változatos feladatokon túl a Magyar Turisztikai Ügynökség által 
küldött rendszeres, általában szoros határidős feladatok, a beérkező e-mailes és telefonos ér-

deklődések megválaszolásával töltötték ki a munkaidőt. Az MTÜ-nek főképp kiadványok 
lektorálását, adatgyűjtést, adatfrissítést, látnivalók leírását végeztük. Online és személyes kép-

zésen is részt vettek a kollégák ebben az időszakban.  
 

Az iroda és a kollégák fő feladata az információnyújtás, a turisták tájékoztatása, de 
természetesen fontos megjegyezni, hogy évről évre igyekszünk növelni a bevételeket. Az idei 
évben a bevételünk a 2019-es év azonos időszakában termelt bevételhez hasonló mértékű. 

 

A május nagyon nehezen indult, csendes és gyengébb volt a tavalyinál is, aztán a nyári 
hónapok egyre kedvezőbben alakultak látogatottság szempontjából, változás mindössze a bel-

földi-külföldi vendégek arányában volt. Júliusban tovább növekedett a külföldi látogatók 
száma. Főképp a német és osztrák hirtelen megindulása volt kiemelkedő. A vendégéjszakák 
számát illetően a tavalyi évhez képest 17%-os növekedés tapasztalható az első három negyed-

évben. A szolgáltatókkal egyeztetve egyértelműen a SZÉP kártyás fizetés vitte a prímet. 
 

 

A Tihanyi Tájházak esetében örömmel mondhatom el, hogy kb. 95%-os a készültség. 
Az utolsó lépés, a kültéri és a múzeumpedagógiai terembe való beltéri bútorok, az utcafron-
tokra a tájékoztató táblák, valamint a leporelló kiadvány is beszerzés alatt van. Így az év végé-
re zárul a teljes fejlesztés és 2022-ben, ha a járványügyi előírások engedik, teljes gőzzel nyit-
hatunk. Mindezek ellenére az ajándéküzletet a nyár közepén kinyitottuk és minimális bevételt 
produkált. Bízunk benne, hogy erős turisztikai attrakció lesz belőle a következő évtől. A meg-

újult udvar, a színpad, a kialakított téli-nyári múzeumpedagógiai foglalkoztató terem, a Lacz-

kó Dezső Múzeum által megálmodott és beépített kiállítás, az okos eszközök mind ezt irá-
nyozzák elő. 
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