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Előterjesztés 
Turisztikai szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata évek óta tervezi önálló-, térségi- és regionális turisztikai 
arculatának kialakítását. A Biatorbágy Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 című 
tanulmány (http://www.biatorbagy.hu/system/files/biatorbagy_its_2016.03.31.pdf) pontosan kijelöli, 
illetve körvonalazza azokat az irányokat, amelyek a jelenlegi helyzetből elmozdulást idézhetnek elő. 
Jelenleg több, egymástól független szervezet – Biatorbágy Város Önkormányzata, Biatorbágyi 
Tájvédő Kör Egyesület, Értéktár bizottság, BiaVeritas Egyesület, Biatorbágyi Lovas Baráti Kör, 
Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány, Budakörnyéki Önkormányzati Társulás, Zsámbéki Medence 
Idegenforgalmi Egyesület, stb. – egymással párhuzamos elképzelése és cselekvései is szorgalmazzák 
a város turisztikai koncepciójának kidolgozását. 

Biatorbágy Város Önkormányzata és a Magyar Államvasutak rövidtávú terveiben szerepel 
Biatorbágy vasútállomásának felújítása. Az együttműködés kapcsán lehetséges lenne itt, egy 
vállalkozási formában működő turisztikai információs pont üzemeltetése.  

Dr. Kissné Szucsik Noémi, turisztikai szakértő összeállított egy, az idegenforgalmi 
szolgáltatásfejlesztést célzó menetrendet, amely egy összehangolt cselekvéssorozat előszítését 
célozza meg. Ennek mentén augusztus, szeptember hóra fogalmazódhat meg egy minden partner 
igényeinek megfelelő olyan döntés-előkészítő anyag, amelyet a képviselő-testület véleményezhet. 

Kérem, a bizottságokat, hogy a mellékelt projektterv alapján hozzanak döntést a szakértői megbízás 
ügyében! 

 
 
Biatorbágy, 2017. április 08.  

                                                                            Tarjáni István s.k. 
  polgármester 
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Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2017. (IV. 27.) határozata 

 
Turisztikai szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 

képező turisztikai szolgáltatásfejlesztési cselekvési tervet. 

 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: kabinet 
 



1. Nemzetközi, nemzeti  trendek, helyi 
viszonyok

2. Biatorbágy turizmusát meghatározó 
természeti, infrastrukturális  
állapotának és kapacitásának 
felmérése 

3. Helyi turisztikai szolgáltatók 
felmérése 

4.

A településen megjelenő turisták 
becsült nagysága és összetétele, 
érdeklődési köre

1. Bor- és gasztronómia turizmus, 
rendezvények

2. Iharosi Ökocentrum
ifjúsági tábor
zarándokút
erdei iskola

3. Aktív turizmus
kerékpár
lovaglás

horgászat
természetjárás

tanösvények
sport egyesületek rendezvényei

4. Kulturális turizmus
meseváros

kézművesek, hobby műhelyek 
tanfolyamai
borkóstolók

városi rendezvények

web oldal
piac becsatornázása

1. Önkormányzat lehetőségei a turizmus 
fejlesztéssel

2. Helyi turisztikai információ iroda 
feladatköre,működési feltételeinek 
megteremtése

3. Regionális partnerségek kialakítása, 
újra élesztése

5. Turisztikai arculat meghatározása

Turisztikai szolgáltatásfejlesztési cselekvési tervezet - Biatorbágy                                                                          Készítette: dr. Kissné Szucsik Noémi

Turisztikai kereslet-kínálat elemzése

Tervezett projekt címek
Megvalósításhoz szükséges 
lépések

Projektben érintett 
résztvevők

Kidolgozáshoz szükséges 
idő Kidolgozás költsége

Turisztikai termékfejlesztés 

100.000,-

Személyes  kapcsolatfelvétellel a 
szolgáltatókkal. Egységes kérdőív alapján  
SWOT analízis, igény felmérés, jövőbeni 
tervek feltérképezése, termékeik 
összeírása

szállásadók, vendéglátóhelyek, 
pincék, programszervezők, 

WTO,Magyar Turizmus Zrt. Jelentések 
ránk vonatkozó része
rendezvényhelyszínek, közlekedés, 
kerékpárút, védett területek, jelölt 
túraútvonalak, lovardák, szabadtéri 
szinpad kihasználtság, 

WTO és Magyar Turizmus Zrt.

Önkormányzat, vállalkozók, 
egyesületek, közlekedési 
vállalatok

Ürge - hegyi pincék, Vörös Pince 
környezetének turisztikai és közösségi 
célú hasznosításának kidolgozása, 
turisztikai termékké alakítása

1 hónap 150.000,- Forint

Bia Veritas, Önkormányzat, 
vendéglátóhelyek

Szolgáltatóktól gyűjtött adatok alapján szállásadók, vendéglátóhelyek, 
pincék, programszervezők, 
önkormányzat?

1 hónap

Cselekvési terv  elkészítése

SZMSZ kidolgozás, működési terület, önkormányzat

együttműködési megállapodás 
kidolgozása, közös pontok kijelölése

önkormányzat, partner 
önkormányzatok, BÖT, TDM

Kijelölt termékek alapján Önkormányzat

1,5 hónap 150.000,-

1,5 hónap 100.000,-

Piacra lépés, marketing, elektronikus 
megjelenés

weboldal szerkesztésének előkészítése, 
kiadvány?, termék kínálat eljuttatása 
utazásszervezőkhöz, bekapcsolódni a 
magyar turisztikai piacra

informatika cég, 
utazásszervezők, turisztikai 
szolgáltatók ( utisugo.hu, 
programturizmus.hu, stb.)

Önkormányzat tervezett feladatai, 
lehetőségei, bevételi források, szervezeti 
egység, térségi szerveződés

Jelenleg elkészült tanulmányok 
áttekintése, állapotfelmérés, piaci igény 
elemzés, források?

Önkormányzat, Mária út 
egyesület, Tájvédő Egyesületek, 
szakmai segítség 

termékké formálás, szükséges 
infrastruktúra megtervezése, partnerségi 
kapcsolat kiépítése

Egyesületek, projektgazda, 
önkormányzat

Turisztikát termékké fejleszthető 
rendezvények kijelölése

Faluház, Művelődési ház, 
vállalkozók, borászok, 
önkormányzat
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