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Magyar Turisztikai Ügynökség

Tárgy: Turizmusfejlesztési stratégia szakmai véleményezése
Tisztelt Vezérigazgató Úr, kedves dr. Guller Zoltán!
Ahogyan azt a tavalyi év júniusában Bienerth Gusztáv úr, akkori kormánybiztossal folytatott
megbeszélésünk során

elmondtuk és kérésére levélben megküldtük (l. mellékelt

dokumentumok és a csatolt levél lent), a Magyar TDM Szövetség továbbra is úgy gondolja,
hogy a turizmus szervezeti rendszerének átalakítása az egyik legfontosabb stratégiai kérdése az
ágazat fenntartható és sikeres működésének.
Ezzel kapcsolatos álláspontunk lényegi elemeit tekintve azóta sem változott - amint ezt a 2017.
szeptember 25-én, dr. Gajda Tiborral folytatott megbeszélésünk során is megerősítettük -, ezért
a hivatkozott, több mint egy évvel ezelőtti levelünket ismételten megküldjük Önöknek, hiszen
abban azok a szervezeti átalakítást érintő legfontosabb javaslatok szerepelnek. Ugyanakkor az
elkészült, 2030-ig szóló Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiával kapcsolatosan úgy
gondoljuk, hogy abban az általunk javasolt szervezeti rendszer kiépítése csak töredékesen
szerepel, hiszen a helyi TDM-szervezetek szerepének, az átfogóbb szintekkel (desztinációs,
országos szint) való együttműködésének formái és keretei szinte teljesen hiányoznak belőle.
Meggyőződésünk, hogy a helyi szint – attrakciók, szállás- és vendéglátóhelyek, önkormányzat
és az őket összefogó szervezetek - aktív közreműködése nélkül a turizmus rendszere
működésképtelen, ami alapjaiban gátolja az általánosságban megfogalmazott, kitűzött nemes
célok megvalósulását.
Az MSZÉSZ-szel, a Magyar Fürdőszövetséggel, az aktív turisztikai szervezetekkel 2016
szeptemberében született közös kezdeményezésünket, mely szándéknyilatkozat formájában
rögzítette volna, hogy az MTÜ a szakmai szervezeteket folyamatos konzultációs céllal bevonja
a készülő stratégia munkálataiba, Bienerth úr szintén elutasította, így a stratégia készítése során
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stratégiai kérdésekről konzultációra nem került sor, ami jelentősen megnehezíti az elkészült
munka véleményezését, így abban csak a mellékelt két dokumentum figyelembe vételére
szorítkozunk. Továbbá úgy gondoljuk, hogy a széles szakmai együttműködés és párbeszéd
hiányát nem pótolja a határozott felkérés egy nyilatkozattételre a stratégia támogatásáról. Ez a
TDM rendszer szellemiségével összeegyeztethetetlen, mivel a partnerség elvét kiüresíti, azt
mindössze egy adminisztratív feladattá degradálja.
Kérjük a Magyar Turisztikai Ügynökséget, hogy a mellékelt két dokumentumban szerepelő
javaslatokat megfontolni szíveskedjen. Önökkel egyetértve mi is úgy gondoljuk, ahogy az a
stratégia célrendszerében szerepel is, hogy olyan gondolatok kerüljenek meghatározásra,
melyekkel az „ágazat valamennyi szereplője azonosulni tud”. Ebben a munkában készséggel
veszünk részt a jövőben is.

Budapest, 2017. szeptember 27.
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