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I. Emberközpontú és hosszútávon jövedelmező fejlődés 

A turisztikai vállalkozások 
számára kedvező gazdasági 
intézkedések 

Az ÖM TSZÁT egyeztetést kezdeményez az 
érintett tárcákkal a turisztikai vállalkozásokat 
kedvezően érintő közgazdasági eszközrendszer 
kialakítása és - a mindenkori költségvetési 
lehetőségektől és gazdaságpolitikai célkitűzésektől 
függő - továbbfejlesztése érdekében. A gazdaság-
politikai lehetőségek függvényében kezdeményezi 
a vendéglátó- és szálláshely  szolgáltatások kedvez-
ményes ÁFA körbe sorolását, az élőmunka közter-
heinek csökkentését. Az NFGM-mel és a PM-mel 
együttműködik olyan konstrukciók kidolgozásában 
amelyek általánosságban a KKV szektor, ezen belül 
a turisztikai vállalkozások számára ösztönzően 
hatnak fejlesztések megvalósítására. 

folyamatos 

Turisztikai vállalkozások 
adóterhelésének folyamatos 
vizsgálata 

Az ÖM TSZÁT az érintett szakmai szervezetekkel 
együttműködve nyomon követi, illetve más ágaza-
tokkal összehasonlítja a turisztikai vállalkozásokat 
érintő teljes adóterhelést. A szakmai szövetségekkel 
egyeztetve háromszintű rendszerben csoportosítja 
az ágazat módosítási igényeit. 

folyamatos 

Turizmus életminőség-
indexének alkalmazása 

Az ÖM TSZÁT a KSH-val, az önkormányzatokkal 
és desztináció menedzsment szervezetekkel 
együttműködve intézkedéseket tesz az életminőség-
index desztináció szintű, illetve országos mérésére 

2009 2010 

II. Attrakciófejlesztés 

Kiemelt termékek 
fejlesztése, termékfejlesztési 
stratégiák készítése 

Az ÖM TSZÁT folytatja a már elkészült termék-
fejlesztési stratégiák szakmai együttműködésen 
alapuló megvalósítását, részletes kutatások, trend-, 
kereslet-, kínálat- és versenytárselemzés alapján 
elkészíti a kulturális turizmus és ifjúsági turizmus 
termékfejlesztési stratégiáját.  Támogatja a RIB-
eket  régiókban a régió arculatát meghatározó  
termékfejlesztési programok kidolgozásában. 

2009 2010 

Turisztikai fejlesztések 
figyelemmel kísérése 

Az ÖM TSZÁT együttműködve az NFÜ-vel és 
FVM-mel folyamatosan figyelemmel kíséri az 
ÚMFT és ÚMVP támogatásával megvalósuló 
turisztikai beruházások eredményeit.  

2009 2010 

Budapest, mint kiemelt 
desztináció fejlesztése 

Az ÖM TSZÁT aktívan részt vesz a fővárosi 
Turisztikai Érdekegyeztető Tanács és bizottságai  
munkájában  

2009 2010 

Látogatóközpont kialakítása 
Budapesten 

Az ÖM TSZÁT együttműködik az ÚMFT kereté-
ben támogatott kiemelt projektek keretében a 
Szépművészeti Múzeumban és a Budai Várban 
létrejövő, a turisták fogadását elősegítő látogató-
központ részletes szakmai koncepciójának 
kialakításában.  

2009 2010 

Nagy befogadó képességű 
kongresszusi központ 
létesítése Budapesten 

Az ÖM TSZÁT együttműködik az illetékes 
önkormányzatokkal, vagyonkezelő társaságokkal 
kongresszusi központ létesítése érdekében, illetve 
szakmailag segíti a hasonló célú vállalkozói 
beruházások megvalósulását. 

2009 2010 
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Balaton, mint kiemelt 
desztináció fejlesztése 

Az ÖM TSZÁT egyeztet a BFT-vel a Balaton 
készülő hosszú távú fejlesztési koncepciója 
készítése során a turizmusfejlesztés megfelelő 
szakmai tartalommal történő megfogalmazása 
érdekében.  Részt vesz az ÚMFT balatoni 
fejlesztési pályázatainak kidolgozásában, 
bírálatában. 

2009 2010 

Innováció ösztönzése Az ÖTM TSZÁT együttműködik a RIB-ekkel 
bevonva az önkormányzatokat, a vállalkozásokat és 
a civil szférát, hogy helyi és regionális szinten 
innovatív turisztikai ötletek ösztönzését és haszno-
sulását segítő megoldásokat alakítsanak ki és 
alkalmazzanak. 

2009 2010 

Vonzerőleltár Az országos vonzerőleltár módszertana alapján a 
helyi turisztikai desztinációmendzsment 
szervezetek által összeállított, és folyamatosan 
aktualizált vonzerőleltárak alapján az MT Zrt. 
létrehozza a vonzerőleltár adatbázist. 

2009 2010 

Információszolgáltatás 
fejlesztése 

A turisták és a szakma teljes körű tájékoztatásának 
kialakítása érdekében az MT Zrt. folyamatosan 
fejleszti  a NETA adatbázist, és elősegíti a turisz-
tikai desztinációmenedzsment szervezetek  
honlapjaival az informatikai kapcsolat kialakítását.  

2009 2010 

További kiemelt turisztikai 
célterületek meghatározása 

Az ÖM TSZÁT a megalakuló helyi/térségi 
turisztikai desztinációmenedzsment szervezetekkel 
és a területfejlesztési szakterülettel együttműködés-
ben  újradefiniálja a kiemelt turisztikai célterület 
szakmai tartalmát. 

2009 2010 

III. A turistafogadás feltételeinek javítása 

Turisztikai szempontokra 
épülő közlekedési  
fejlesztések összehangolása 

Az ÖM TSZÁT egyeztetést kezdeményez a 
közlekedési tárcával és az érintett társaságokkal a 
közúti, és vasúti közlekedésfejlesztés turisztikai 
szempontjairól és a megvalósítást segítő turisztikai 
szakmai feladatokról  

2009 2010 

Szálláshely-fejlesztés 
ösztönzése 

Az ÖM TSZÁT együttműködik az NFÜ-vel és az 
FVM-mel az ÚMFT és ÚMVP keretében támoga-
tott szálláshely fejlesztési pályázatok szakmai 
feltételeinek kidolgozásában különös tekintettel a 
szezonnyújtás objektív akadályait csökkentő – akár 
alternatív, környezetbarát – fűtési-hűtési rendszerek 
bevetésére, az elektronikus szálláshelyfoglalási 
rendszer  kialakítására. 

2009 2010 

Környezetszépítő versenyek 
erősítése 

Az ÖM TSZÁT támogatja, az MT Zrt. pedig aktí-
van közreműködik a KvVM, az önkormányzatok és 
a civil szféra bevonásával megvalósuló magatar-
tásformáló, szemléletalakító, környezet-szépítő 
versenyek megszervezésében, különös tekintettel a 
"Virágos Magyarországért" mozgalomra. 

folyamatos 

Közbiztonság és 
biztonságérzet növelése, 
gördülékeny határforgalom 
kialakítása 

Az ÖM TSZÁT együttműködik az IRM, az ORFK, 
az önkormányzatok és a közlekedési vállalatok 
képviselőivel az idegen nyelven kommunikáló 
rendvédelmi személyzet biztosítása, térfigyelő 
rendszerek kialakítása, turistabarát panaszkezelés 
intézményesítése  

2009 2010 
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Az országos turisztikai 
kerékpárút-rendszer 
megismertetése 

A Magyar Turizmus Zrt. részt vesz a KHEM-mel 
együttműködve a Kerékpáros Magyarország 
program turisztikai információs rendszerének 
kialakításában, folyamatos aktualizálásában. 

2009 2010 

IV. Emberi erőforrás fejlesztés  

Átfogó kutatások indítása a 
munkaerőpiac keresleti és 
kínálati oldalának 
feltárására 

Az ÖM TSZÁT kezdeményezi az oktatási- és a 
munkaügyi tárcával, valamint a szakmai szövetsé-
gek képviselőivel egyeztetve a turisztikai 
munkaerő-piac keresleti és kínálati trendjeinek 
felmérését   

2009 2010 

A nemzetközi szakmai 
elvárásoknak megfelelő 
oktatási anyagok 
kidolgozása, adaptálása 

Az ÖM TSZÁT együttműködik a szakmai 
szervezetekkel a turisztikai képzési rendszer 
munkaerő-piaci megismertetésében és a megalapo-
zott szakmai elvárások alapján a korszerűsítést 
szolgáló szakmai ajánlásainak elkészítésében. 

2009 2010 

A magyar lakosság 
vendégbarát szemléletének, 
viselkedésének  erősítése 

Az ÖM TSZÁT  a Magyar Turizmus Zrt. közre-
működésével kampány indítását kezdeményezi a 
hazai lakosság és a turizmusban foglalkoztatottak 
turistabarát szemléletének kialakítását/ erősítését/ 
tudatosítását,  illetve az OKM-mel egyeztetve az 
iskolarendszeren belül fakultatív tananyagként 
alkalmazható, a fenntartható turizmus jelentőségét, 
lehetőségeit ismertető dolgoztat ki.  

2009 2010 

Aktív fellépés a 
tisztességtelen vállalkozások 
ellen 

Az ÖM TSZÁT az illetékes fogyasztóvédelmi ható-
ságokkal együttműködésben hatékony ösztönző és 
szankcionáló rendszert dolgoz ki a piaci verseny 
tisztaságának megteremtése és biztosítása 
érdekében. 

2009 2010 

A turisztikai felsőoktatási 
intézményekés vállalkozások 
együttműködésének 
ösztönzése  

Az ÖM TSZÁT ösztönző rendszert dolgoz ki a tu-
rizmus vidékfejlesztési hatásainak az oktatási intéz-
mények és vállalkozások együttműködésével meg-
valósuló vizsgálatára, valamint a KKV-knak a diá-
kok gyakorlati képzésben való aktív részvételére.     

2009 2010 

V. Hatékony működési rendszer kialakítása  

Desztinációmenedzsment 
szervezeti rendszerének, 
kialakítása, működése 

A helyi és térségi desztinációmenedzsment 
szervezetek megalakulását követően a regionális 
szervezetek működési feltételeinek kialakítása, 
működésük szakmai elősegítése, koordinálása  

2009 2010 

Turizmus jogszabályi 
környezetének fejlesztése 

Az ÖM TSZÁT közreműködik az EU-s előírá-
sokhoz illeszkedő jogszabályi környezet kialakítá-
sában a szakmai szervezetek bevonásával 

folyamatos 

Belföldi turizmus fejlesztése Belföldi turisztikai kereslet élénkítése érdekében a 
Magyar Turizmus Zrt. közreműködik a belföldi 
üdülési csekkrendszer promóciójában  

folyamatos 

Nemzetközi kapcsolatok, 
turizmusdiplomáciai 
tapasztalatok kihasználása 

ÖM TSZÁT a nemzetközi szervezeti tagsága révén 
megszerzett információkról a szakmai közvéle-
ményt tájékoztatja. Kezdeményezi, és szakmailag 
előkészíti a 2011. évi magyar EU elnökség 
programjába illeszkedő turisztikai akciókat   

2009 2010 

Regionális szintű turisztikai 
tevékenység fejlesztése 

A jogszabályi keretek adta lehetőségek szerint  
elősegíti a regionális turisztikai és a területfejlesz-
tési szervek közötti folyamatos  együttműködés. 

2009 2010 

VI. Horizontális célok  

Fenntartható turizmus A fenntartható turizmusfejlesztés gyakorlatának folyamatos 



A Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia 2009-2010. évi intézkedési terve 
 

fejlesztés ösztönzése elterjesztése érdekében közreműködik az ÚMFT 
ROP turisztikai pályázatok szakmaspecifikus 
fenntarthatósági értékelési szempontrendszerének 
kidolgozásában. Az EU fenntartható turizmus 
fejlesztési kezdeményezésében aktívan részt vesz.    

A turizmus természeti 
környezetre gyakorolt 
hatásainak tudatosítása 

Az ÖM TSZÁT, a MT Zrt., a KvVM, és szakmai 
szervezetek együttműködésében a turistákat és a 
turisztikai vállalkozásokat is megfelelő módon, 
folyamatosan tájékoztatni szükséges tevékenységük 
lehetséges negatív természeti környezeti hatásairól, 
és a meghozott korlátozó intézkedésekről.  

2009 2010 

Akadálymentesítés Az ÖM TSZÁT a fogyatékos emberek turizmusba 
való bekapcsolódásának elősegítése érdekében 
információs adatbázist hoz létre, amely a NETA-ba 
beépülhet, illetve azszociális tárcával együttmű-
ködve a turisztikai vállalkozások részére szemlélet-
formáló intézkedéseket dolgoz ki és valósít meg.  

2009 2010 

Határon átnyúló desztináció 
fejlesztés támogatása 

Az ÖM TSZÁT kormányközi kapcsolatai révén 
erősíti a területi, vállalkozói együttműködési és 
fejlesztési lehetőségeket. Az ETE programban való 
magyar részvételt szakmailag segíti annak érdeké-
ben, hogy a közös turisztikai vonzerő / attrakció 
fejlesztése (tematikus utak, klaszterek), piacra 
vitele terén európai uniós források felhasz-
nálásával közös akciók valósulhassanak meg.  

2009 2010 

Ifjúsági turizmus fejlesztési 
stratégiájának kidolgozása 

Az ÖM TSZÁT a szociális és oktatási tárcával, 
illetve a szakmai szervezetekkel együttműködve 
elkészíti az ifjúsági turizmusfejlesztési stratégiát, 
amely meghatározza a szociális és üzleti alapú 
beavatkozásokat. Megvizsgálja az ifjúsági üdülési 
csekk bevezetésének lehetőségét. Az MT Zrt-vel 
együttműködve részt vesz a kereskedelmi 
turizmushoz kapcsolódó intézkedéseinek 
megvalósításában. 

2009 2010 

A területi kohézió 
szempontrendszerének 
érvényesítése 
 

Az ÚMFT  ROP turisztikai pályázataiban a területi 
kohézió szempont rendszerének a fenntarthatósági 
szempontokkal való összeegyeztetése, és az OP 
specifikus szakmai értékelési kritériumok 
meghatározása. 

2009 
 

2010  
 

 
 


