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A Székelyföldnek megvan a 
turisztikai potenciálja, ám világ-
szinten növelni kell a láthatósá-
gát, ebben pedig nagy segítség 
lehet az idegenforgalmi vállalko-
zások digitalizációja. Ebben kí-
ván segítséget nyújtani az erdélyi 
vállalkozóknak a magyarországi 
Digitális Turizmus Szövetség.

 » BÍRÓ BLANKA

A Székelyföldön terjeszkedik a 
magyarországi Digitális Tu-
rizmus Szövetség, amelynek 

célja, hogy felpörgessék a turisztikai 
vállalkozások digitalizációját, on-
line jelenlétét.  Rasztovits Dávid, a 
szervezet képviselője, a Digitális Tu-
rizmus Zrt. alapító-vezérigazgatója 
tegnapi sepsiszentgyörgyi sajtótá-
jékoztatóján elmondta, Magyaror-
szágon egy hónappal ezelőtt alakult 
az ernyőszervezet, amely az utazási 
irodák, a szállodaipar, a rendezvény-
szervezés, a vendéglátóipar képvi-
selőit, érdekképviseleti szervezeteit 
és az infokommunikációs ágazatok 
szereplőit tömöríti.  A szövetségben 
a magyarországi és budapesti iparka-
mara vezetői, továbbá a digitalizáció, 
infokommunikáció, a fenntartható 
utazási élménypiacok tanácsadói is 
képviseltetik magukat. A víziójuk, 
hogy technológiai fejlesztéssel ver-
senyképesebb ágazatot hozzanak lét-
re. Magyarországon a „Modern vállal-
kozások” kormányzati program révén 
végeztek auditokat a kis- és közepes 
vállalkozásoknál, felmérve a digita-
lizációs szintjüket, az eredmény nyo-
mán javaslatokat fogalmaztak meg 
arról, hogy az adott cégnél milyen 
fejlesztésekre van szükség.

Gyors paradigmaváltás
szükséges
Rasztovits Dávid beszámolója szerint 
a felmérésekből az derült ki, hogy a 

turizmus az egyik legalacsonyabban 
digitalizált ágazat. Ennek hátterében 
többek között az áll, hogy a tulajdo-
nosi kör az idősebb nemzedék tagjai 
közül kerül ki, még az is előfordul, 
hogy kockás füzetbe vezetik a bevé-
teleket. A szövetség képviselője hang-
súlyozta, a változó világban tudni kell 
változni, szükség van a digitalizáció-
ra, az online jelenlétre, a digitális 
márkázásra, a digitális lábnyomok 
kialakítására.

„A koronavírus-járvány felgyorsí-
totta a folyamatot, éppen ezért min-
den területen gyors paradigmaváltás-
ra van szükség, nincs idő arra, hogy 
évek alatt, fokozatosan vezessék be a 
fejlesztéseket. Ezeket most kell meg-
lépni, a digitális fejlesztés gyorsan 
gyakorlatba ültethető” – szögezte le 
Rasztovits Dávid. Meglátása szerint 
ugyanakkor szükség van a nemzedé-
kek közötti együttműködésre, hiszen 
a fi atalok rendelkeznek informatikai 
tudással, az idősebbek pedig tőkével, 
hogy ezeket a fejlesztéseket megfi -
nanszírozzák.

Növelni kell
a Székelyföld láthatóságát
A nonprofi t szövetség képviselői 
a Székelyföldön turisztikai vállalko-
zókkal, szállodatulajdonosokkal, 
ágazati érdekképviseleti szövetségek, 
önkormányzatok vezetőivel találkoz-
tak, és nyitottságot tapasztaltak az 
együttműködésre. Mivel a körülmé-
nyek mindenhol változóak, ezért kér-
dőívekkel mérik fel a három székely 
megyében az igényeket, az alapján 
alakítanak ki programokat. Azt ta-
pasztalták, hogy a Székelyföldnek 
megvan a turisztikai potenciálja, ám 
világszinten növelni kell a láthatósá-
gát. A magyarországi szakember a há-
rom megye közötti együttműködést, 
az egységes megjelenítést és a közös 
víziót hiányolja. Mint hangsúlyozta, 
a forráskihasználás szempontjából 
is hatékonyabb az együttműködés, 
„3 eurónak nagyobb hatása van, ha 
együtt költik el, mint ha külön, loká-
lis fejlesztésekre”. Arra is felhívta a fi -
gyelmet, hogy a székelyföldi turizmus 
polarizált, van nyugati szintű infra-
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Digitalizációval a versenyképes turizmusért

Lendületet adnának a székely turizmusnak. Deák Gyöngyvér, a CED Közép-európai
Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofi t Kft. képviselője és Rasztovits Dávid

Elrettentő adó. Elbátortalanítanák az embereket attól, hogy külföldről öreg autókat hozzanak be
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struktúra, és olyan helyek is, ahol 
nem lehet bankkártyával fi zetni. A 
szövetséghez csatlakozók tagsági 
díjat fi zetnek, a digitalizációs folya-
matban kapnak segítséget.

Még idén kiadják a digitális tu-
rizmus kódexet, amely a jó gya-
korlatokat, a nemzetközi trende-
ket mutatja be, oktató anyagokat, 
útmutatókat tartalmaz. Elindítják 
a Turizmusallas.hu oldalt, ahová 
munkaadók és munkavállalók re-
gisztrálhatnak, mesterséges intel-
ligencia köti össze őket. Magyaror-
szágon a turizmusban 30–40 ezer 
munkavállaló hiányzik, az infor-
matikai ágazatban pedig mintegy 
20 ezer – mondta Rasztovits Dávid. 
Szorgalmazzák, hogy a kommu-
nikációs cégek biztosítsanak sze-
mélyre, cégre szabott ajánlatokat, 
hiszen előfordul, hogy egy stran-
don nincs wifi , mert arra a három 
hónapra, amikor működik, nem 
tudnak szerződést kötni a szolgál-
tatóval, vagy az nem kifi zetődő.

„Ma már elengedhetetlen az 
internet-hozzáférés a turisztikai 
helyszíneken, ezen belül rengeteg 
lehetőséget ki lehet használni, hi-
szen ha a működtető internetjét 
használja az ügyfél, azonnal tud 
kommunikálni vele, értesítéseket 
küldeni a kedvezményekről, vagy 
éppen a viharriasztásról” – muta-
tott rá Rasztovits Dávid. Hangsú-
lyozta, a digitalizáció sok esetben 
nem pénzfüggő, hiszen a Google-be 
regisztrálni, vagy a közösségi mé-
diában a jelenlét nem kerül sokba, 
csak tudni kell kihasználni ezeket a 
felületeket.

A szövetség tagjainak auditokat 
végeznek, bevezetik a digitális tu-
rizmus indexet, ami mutatja, digi-
tálisan mennyire fejlett egy vállal-
kozás. Ugyanakkor a szövetségen 
belül kivitelezőt is javasolnak a fej-
lesztésekre, és az elérhető pályázati 
lehetőségeket is megjelölik – hang-
zott el a tegnapi sajtótájékoztatón.

 » A szakember 
arra is felhívta 
a fi gyelmet, 
hogy a székely-
földi turizmus 
polarizált, van 
nyugati szintű 
infrastruktúra, és 
olyan helyek is, 
ahol nem lehet 
bankkártyával 
fi zetni. 

 » KRÓNIKA

E ltérő adót vezetne be az idősebb 
járművekre Tánczos Barna környe-

zetvédelmi miniszter. Mint tegnapi 
sajtótájékoztatóján elmondta, az idős 
autók romániai betiltásának jogi aka-
dályai vannak. Emlékeztetett arra, 
hogy Románia több pert is elveszített 
az Európai Unió bíróságán a koráb-
ban bevezetett környezetszennyezési 
adó jogi hiányosságai miatt. „Én az 
autótulajdonosokat támogató prog-
ramok híve vagyok, de ezekkel pár-
huzamosan az öreg járműveket eltérő 
módon kellene megadózni” – fejtette 
ki Tánczos Barna.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, a környezetvédelmi miniszter a 
múlt héten jelentette be, hogy a kor-
mány a lehető legrövidebb időn belül 
intézkedni fog a 15 évesnél idősebb au-
tók ügyében, mert az Európai Bizott-
ság is sürgeti a romániai járműpark 
fi atalítását. Tánczos Barna akkor arról 

beszélt, hogy a Cîţu-kabinet az orszá-
gos helyreállítási tervben (PNRR) is kö-
telezettséget vállalt az autópark fi ata-
lítására. A köztelevíziónak nyilatkozva 
elmondta, szükség van reformra ezen 
a téren, mert a romániai közlekedési 
infrastruktúra fejlesztésének fi nan-
szírozása részben a PNRR-n keresztül 
történik. „Gyakorlatilag az Európai 
Bizottság javaslata, hogy a közúti inf-
rastrukturális befektetésekre adott vá-
laszként Romániának megoldást kell 
találnia arra, hogy elbátortalanítsa az 
embereket a 15 évesnél idősebb autók 
vásárlásától” – nyilatkozta Tánczos jú-
nius elején is.

Mint ismeretes, az akkori román 
kormány már az ország európai uniós 
csatlakozásakor célként tűzte ki, hogy 
Románia ne váljon Európa gépkocsi-
temetőjévé, ezért regisztrációs adót 
vezettek be. Ezt azonban az európai 
illetékes hatóságok diszkriminatívnak 
ítélték meg, a begyűjtött pénzt pedig 
vissza kellett fi zetni. Azóta több hason-

ló próbálkozás is történt, de valameny-
nyi kudarcba fulladt. A legfrissebb 
statisztikák szerint jelen pillanatban 

a Romániában forgalomba írt mintegy 
7,3 millió gépkocsiból nagyjából 4 mil-
lió 15 évesnél idősebb.

Eltérő adót vetne ki a régi autókra a környezetvédelmi miniszter




