
XXIV. Országos TDM konferencia 

2020. szeptember 30-október 01.  

 

A konferencia, a vírushelyzetre tekintettel hibrid módon valósul meg: egyes előadókat online 

kapcsolunk majd – ezt külön jelöltük alább, és a résztvevőknek is lehetősége nyílik digitális 

technológia segítségével kapcsolódni a szakmai részekhez – ezt a ’Regisztráció’ menünél lehet 

kiválasztani.  

A rendezvény helyszínét mindkét napon a szarvasi Liget Wellness és Konferencia Hotel **** 

biztosítja.  

2020. szeptember 30.  

09.30 Szarvasi köszöntő (Babák Mihály - polgármester, Bogdán Tamás – TDM elnök, Mihály Mariann 

– TDM menedzser) 

10.00 Hogyan tovább..? – Semsei Sándor (elnök, MTDMSZ)  

10.30 Előretekintés – a posztkorona turizmus világa... – Kovács Balázs (tanácsadó, GD Consulting)  

– online zoom bejelentkezés  

11.00 Kávészünet 

11.30 Turizmus 2020-ban - túlélés vagy megszűnés? Fejlesztés vagy hanyatlás? – körkapcsolás az 

országos turisztikai szakmai szervezetek és tagságuk működéséről, eredményeiről  

- online zoom bejelentkezés  

Meghívott vendégek:  

 MABEUSZ – Kanel Judit, alelnök 

 MARESZ – Horváthné Zsigmond Eszter, főtitkár 

 MFSZ – Márta István, elnök 

 MSZÉSZ – Juszkó Anita, régióvezető – Dél-Alföld (egyeztetés alatt) 

 MUISZ – Molnár Judit, elnök (egyeztetés alatt) 

 MVI – Kovács László, elnök 

12.30 Best practise szekció - kreativitás, új termékek fejlesztése, marketing a nullából?  

13.30 Ebéd a Liget Wellness és Konferencia Hotel ****-ben 

14.30 A Magyar TDM Szövetség Közgyűlése 

15.30 Hogyan tovább TDM szervezeti rendszer? – Workshop a tagság aktív részvételével 

17.00 – Szarvasi fakultatív programok 

 Katalin II sétahajókázás a Körösön 

 Mini Magyarország Makettpark és Szarvasi Arborétum Látogatás 

20.30 – Gálavacsora Liget Wellness és Konferencia Hotel ****-ben 

 



2020. október 01.  

09.30 A helyzet megoldható, de nehéz, vagy: a helyzet nehéz, de megoldható – merre mozdul a 

mérleg nyelve? – workshop Dr. Ludvigh Károly (coach, tréner, pszichiáter – Stratego Kft.) vezetésével 

Tartalom: Nehézkedés, változás, elmozdulás, részvétel. A változás és az önállóság kínjai – érdemes-e 
egyáltalán? Ami jó nekünk, azt adják-e vagy szerezzük, várjunk-e rá vagy menjünk érte? Belülről fakadó 
és kívülről kényszerített változások. Milyen az igazán faramuci helyzet, és hogyan lehet kijönni belőle? 
Mire jó a változás extrém foka, a válság? Mit keres egy béka a tálban? Ilyen és ezekhez hasonló 
témákkal, kérdésekkel találkozunk a csütörtök délelőtti Workshop során pódium-beszélgetés, előadás, 
interaktív coaching-session, kiscsoportos műhelymunka és szociometrikus gyakorlatok módszertani 
keretei között. Miközben a kissé eltévedt jövőt keressük. 
 

13.30 Ebéd a Liget Wellness és Konferencia Hotel ****-ben 

14.30 Szarvasi fakultatív programok 


