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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület 2015-ben alakult meg 28 tag részvételével,
melyek között 17 vállalkozás és 11 önkormányzat szerepel. Ezt követően, 2017 februárjában merült
fel a konkrét igény, hogy a terület turizmusának menedzsmentjét egy átfogó, középtávú stratégia
határozza meg, melyben rögzítésre kerülnek azon célok, melyek a következő években optimális
esetben megvalósíthatók. Fontos szempont volt a Desztinációfejlesztési stratégia megalkotása során,
hogy minél nagyobb mértékben objektív adatokra támaszkodjunk, a célok kialakításába bevonjuk a
helyi turizmusban érdekeltek lehető legszélesebb körét és a stratégia jövőbeni megvalósítása erősítse
a város és környékében található tíz település magasabb szintű stratégiai terveinek célrendszerét.
Meggyőződésünk, hogy csak így biztosítható, hogy jelen stratégia hasznos iránytűje legyen a
turizmusfejlesztésnek és valódi segítséget nyújtson a fejlődésért tenni akaró vállalkozások,
önkormányzatok és személyek számára.
Esztergom és térsége jól ismert desztináció, első királyunkkal, az Árpád házi királyokkal való
szoros kapcsolata a történelem oktatás része, a város egyházi központként szintén közismert. A hazai
közönség számára a Dunakanyarhoz, mint földrajzi egységhez kötődik, ami különösen a budapestiek
körében kapcsolódik az egynapos kirándulóhely képzetéhez. Az utóbbi évtizedekben kapcsolódott az
imázshoz az Esztergomot Párkánnyal összekötő Mária Valéria híd és a Suzuki gyár. Ahogy az egész
Dunakanyar újrapozícionálására is szükség lesz a jövőben, Esztergom esetében sem megkerülhető
terület. Jelen dokumentum egyik fontos célja, hogy segítse megfogalmazni és megalkotni azokat az
elemeket, melyekre a későbbiekben felépíthető a kívánt imázs.
A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezethez tartozó működési területen a
legnagyobb vendégforgalom Esztergomba irányul, a turisztikai szuprastruktúra 80%-a is itt található.
A kisebb települések közül a Dunakanyar kiemelt üdülőkörzethez tartozó Dömös és Pilismarót
esetében komoly kirándulóforgalom jelentkezik tavasztól őszig, ami elsősorban a Visegrádi-hegység
túraútvonalainak és a Rám-szakadéknak köszönhető. Jelen pillanatban erről az egynapos
kirándulóforgalomról csekély mértékben állnak rendelkezésre hiteles adatok, melyen nagy
valószínűséggel változtatni fog az új dömösi látogatóközpont, aminek építését a közeljövőben indítja
el a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága egy nyertes uniós pályázatnak köszönhetően. A többi
nyolc település felismerte, hogy számukra kitörési pont lehet a turizmusba való bekapcsolódásuk,
melynek feltétele, hogy közös koncepció alapján megfelelő hálózatot – kerékpárutakat,
vízitúrapontokat, egyéb tematikus utakat - hozzanak létre. A hálózat központja természetes módon
Esztergom, ahova a turisták zöme érkezik, és ahonnan ezeken a hálózaton keresztül hozzájuk is el
tudnak látogatni, amennyiben vonzó terméket tudnak számukra kínálni. Egy ilyen koncepciónak
abban áll a jelentősége, hogy rögzíti az irányokat, melyekhez minden érintett hozzá tudja alakítani
saját fejlesztéseit. Van ahol jelentős kulturális turisztikai termék létrehozása is meg fog történni
néhány éven belül, mint például Tokodon a római erőd esetében, van, ahol a turisták áramlását
lehetővé tevő infrastrukturális beruházásról van szó, mely egyben lehetőséget jelent a nagyobb
turisztikai rendszerekhez – mint például a Duna-Gerecse térséghez - történő kapcsolódásra.
Esztergom turisztikai fejlesztése ad esélyt arra, hogy több turista érkezzen oda, akiknek a tartózkodási
idejét a gazdag környékbeli programkínálat pozitívan befolyásolhatja. Ezáltal létrejöhet egy mindenki
számára előnyökkel járó helyzet.
A minél pontosabb és egy objektív kiindulási helyzet meghatározása érdekében több
területen végeztünk adatgyűjtést és primer kutatásokat, ezen túl a munka félidejében egy
workshopra is sor került. Természetesen támaszkodtunk a hivatalos KSH statisztikai adatbázisra a
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turisztikai mutatók tekintetében, további adatgyűjtésben segítségünkre voltak az Esztergom és
Térsége Turisztikai Egyesület munkatársai, Esztergom polgármesteri hivatala és több helyi intézmény
is. Problémát jelent – ahogy az ország több pontján is -, hogy a jelentős kirándulóforgalomra
vonatkozó adatok gyűjtése legfeljebb eseti jelleggel történik meg, általános módszertan nem áll
rendelkezésre. Jellemzően az adott helyszínek gazdáinak forrásai korlátozottak, így noha tisztában
vannak az adatgyűjtés jelentőségével, érdemi tevékenység ezen a területen nem történik. A tervezés
viszont nem nélkülözheti a pontos kiindulási pont rögzítését, ami szintén nem könnyű feladat az
egyes adatok időnkénti ellentmondásai miatt.
Az Esztergomba látogatók száma erős becslésen alapul, a város Integrált Településfejlesztési
Stratégiája 1 – 1,5 millió éves látogatószámról beszél, mely meglehetősen tág adat. Az önkormányzati
nyilvántartás szerint 2014 és 2016 között több mint duplájára nőtt a vendégéjszakák száma – részben
a kapacitásbővítésnek is köszönhetően – és ezzel meghaladta tavaly a kétszázezres határt, ami a
tartózkodási idő figyelembe vételével 104ezer ott alvó vendéget jelent. Szintén sokat elárul a
jelenlegi vendégkörről, hogy az idegenforgalmi adókötelezettség alapján a vendégek 11%-a kiskorú,
további 54%-a munkavégzés céljából tartózkodik itt, azaz valójában a vendégek 35%-a sorolható a
klasszikus értelemben vett turisták csoportjába, ami alig több mint hetvenezer főt jelent éves szinten.
Szintén figyelemre méltó adat, hogy míg az elmúlt három évben a vendégéjszakák száma több mint
duplájára nőtt, az önkormányzati bevétel a turizmusból ebben a tekintetben 22,5%-os növekedést
mutat mindössze. Az már csak tovább zavarja a tisztánlátást, hogy a KSH hivatalos adatai a két érték –
összesített és adóköteles vendégéjszakák száma - közé esnek.
Az Esztergomba érkező látogatók számára következtethetünk az egyes múzeumok és
kiállítóhelyek adataiból is. A legnagyobb látogatottságnak örvendő Főszékesegyházi Kincstár
legutolsó, 2015-ös adata szerint 77.544 fő fordult meg náluk. A Keresztény Múzeum nem éri el a
hétezret, a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó három intézménybe – Vármúzeum, Balassa
Múzeum és a Babits Emlékház – tavaly 36.289 fő látogatott el. Ha azt feltételezzük – és ezt a később
bemutatott kutatásaink is alátámasztják egyébként -, hogy a turisztikai céllal Esztergomba érkezők fő
motivációjuktól függetlenül meglátogatják a Bazilikát, akkor azzal szembesülünk, hogy az ott
feltételezett 1 – 1,5 millió látogató töredéke jut el a város más részeibe, a környékről nem is beszélve.
A Dunakanyar turizmusában hagyományosan nagy szerepet játszanak a budapesti lakosok, és
a fővárosban éjszakázó turisták. Egy részük kirándulóhajóval érkezik Esztergomba, mely vonal
utasszáma évek óta stagnál az éves harmincezres szinten.
Tekintettel arra, hogy nem sikerült beazonosítanunk, hogy az egyébként attraktív, milliós
látogatószám milyen módszertan szerint került megállapításra, ezért kénytelenek vagyunk
fenntartásokkal kezelni, de semmiképp sem, mint a kiinduló helyzet aktuális értékeként.
Saját kutatásaink természetesen kiterjedtek az Esztergomba érkező turistákra, a helyi
lakosokra, azon belül a turizmusban érintett vállalkozókra, a beutaztatással foglalkozó
utazásszervezőkre és természetesen Esztergom és környékének turizmusában érintett
döntéshozókra. Ezen széles kör bevonására azért volt szükség, mert a stratégia jövőbeni
felhasználását alapvetően határozza meg, hogy annak célrendszerével mennyire tudnak a közvetlenül
érintett csoportok azonosulni. Mindenképp szükség van egy olyan alapra, melyet elfogad az
érdekeltek legszélesebb köre, a stratégiai célok megvalósulása saját, egyéni céljaikkal is
összeegyeztethető, így a fő irányokban konszenzus kialakítására van lehetőség.
A turizmus immanens jellemzője, hogy komplexitása okán több ponton kapcsolódik a
gazdasági és társadalmi környezetéhez, ezért mindig figyelembe kell venni, hogy olyan célokat tűzzön
ki a turizmusfejlesztési stratégia, melyek megvalósulása egyben a magasabb szintű tervek
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célrendszerét is erősíti. Ezen elv érvényesülése miatt tartjuk fontosnak, hogy a települési és térségi
fejlesztési tervekkel, az OTFK-ban rögzített irányokkal összhangban alakítsuk ki jelen koncepciónk célés eszközrendszerét. A magasabb szintű területfejlesztési dokumentumokon kívül általános elvárás,
hogy a helyi szintű desztinációfejlesztési stratégiák kapcsolódjanak az országos turizmusfejlesztési
koncepcióhoz és stratégiához. Jelen anyag zárásakor sajnálatos módon ilyen dokumentum nem áll
rendelkezésre, a legutolsó Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2013-ig volt érvényben, az új
előreláthatólag októberben készül el. Bízunk benne, hogy a jövőben elkészülő bármilyen e térségre
vonatkozó koncepció figyelembe veszi megállapításainkat.
Szintén jelentős mértékben befolyásoló tényező a 2016. évi CLVI. törvény a turisztikai
térségek fejlesztésnek állami feladatairól, mely kimondja, hogy európai uniós és hazai forrásból
finanszírozott turisztikai fejlesztések csak jogszabály által meghatározott ún. kiemelt turisztikai
fejlesztési térségekben történhetnek. Ebbe a kategóriába jelen pillanatban csak három hazai terület
tartozik, de még idén további néhány lehatárolása várható. Valószínűsítjük, hogy ezek között szerepel
a Dunakanyar is, melyhez Esztergom is hozzátartozna meglátásunk szerint, de jelen dokumentum
zárása időpontjában erről még semmilyen mértékadó információ nem állt rendelkezésre. Ebből a
helyzetből adódóan a koncepciónk megalkotásánál igyekeztünk olyan elemeket meghatározni,
melyek forrásigénye viszonylag alacsony és reálisan kivitelezhető addig, míg az egyébként az ITS-ben
is szerepelő grandiózus terv, a Szent István Emlékhely projekt részben, vagy egészben megvalósul.
Célunk az volt, hogy megfelelő gondolati ív mentén, a helyi adottságokat, a gazdag kulturális
és természeti örökséget kihasználva Esztergom szerepét újragondoljuk a hazai turizmusban és a
turizmus eszközeivel hozzásegítsük a várost – és vele együtt természetesen a környékét is -, hogy
nemzetközi szinten is láthatóvá váljon, be tudjon kapcsolódni a turizmus piacára.
Esztergom fekvéséből fakadóan összekötő kapocs, amiből következik, hogy megannyi téren
tud kialakítani hálózatokat, vagy bekapcsolódni már létező hálózatokba. Itt természetesen nem
közigazgatási és területfejlesztési kategóriák összekapcsolásáról van szó, hanem a turista
szempontjából releváns és általa használt kapcsolódási rendszerekről. A sikeres turizmusfejlesztéshez
ebből kell kiindulni és csak ezt követően érdemes a többi rendszerhez történő kapcsolatot
mérlegelni, elemezni.
A város fekvéséből adódóan összeköti a Visegrádi-hegységet a Dunával, Esztergomot
Párkánnyal, történelme okán kapcsolódik az államalapításhoz, az Árpád házi királyokhoz, a
középkorhoz, egyházi központ lévén több zarándokút kiemelt állomása, vagy épp célja. Ezek alapján
egyértelmű a kulturális dimenzió meghatározó jellege, melynek természetesen megvannak a
spirituális, történeti és művészeti elemei egészen napjainkig és mely a célcsoportok különböző
motivációinak köszönhetően jól kiegészíthető a turizmus más termékcsoportjaival, így az aktív
turizmussal is.
Európában mintegy tucat olyan város található, mely olyan uralkodóhoz köthető, akik később
szentté lettek avatva a római katolikus egyházban. Ezen városok együttműködésével, erre alapozva
kialakítható egy fontos, európai szintű kulturális tematikus út, melynek Esztergom válhat a
motorjává. A professzionális szervezés természetesen hosszabb időt vesz igénybe, de mindenképp
olyan cél, melyhez további elemek kapcsolhatók a konferencia- és rendezvényturizmustól a vallási
turizmusig. Emellett nemzetközi téren is bekerülhet vele a város és környéke egy olyan
vérkeringésbe, mely ösztönzően hat a befektetői körre, ezzel is élénkítve a vállalkozói kört.
Az elmondottak és a turizmus, mint jelenség komplexitása alapján tehát építünk a város
Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott Szent István Emlékhely projekt tartalmi
elemeire, és javaslatot teszünk a kulturális turizmus és – kisebb mértékben – az aktív turizmus terén
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megvalósítandó fejlesztési lehetőségekre, valamint kijelöljük azokat a kapcsolódási pontokat, mely
lehetővé teszi, hogy a következő öt-nyolc évben történő kiemelt forrásokat igénylő fejlesztések
fenntarthatósága hosszú távon is biztosítva legyen. Fontos ebben a rendszerben gondolkodni, mert
bármelyik elem megváltoztatása kihatással van a többire is. Ezért fontosnak tartjuk megjegyezni,
hogy jelen stratégia a jelzett időtávra vonatkozó döntések során követendő gondolatmenetet is
rögzíti annak érdekében, hogy világos legyen, az egyes elemek megvalósítása milyen
következményekkel jár, esetleges módosításuk vagy elhagyásuk milyen további megfontolások
mérlegelését teszik szükségessé. Különösen fontos ez egy olyan helyzetben, amikor korlátozottan
állnak rendelkezésre források és a turizmus nem feltétlenül szerepel a prioritások között.
Esztergom és a térség számára rendelkezésre álló fejlesztési források minél eredményesebb
és hosszú távon is fenntartható fejlődést hozó felhasználása szempontjából meghatározó, hogy a
folyamatok irányítása, menedzselése a megfelelő szinten és a párhuzamosságok kiküszöbölésével
történjen meg. A turizmus piacán tapasztalható rendkívül éles versenybe sikeresen bekapcsolódni
azok a desztinációk tudnak, ahol vállalkozói szemlélettel rendelkező, professzionális és szakmai
alapon szerveződő turizmusirányítási rendszer működik, mely alkalmas a piaci viszonyok változásának
gyors és rugalmas követésére, s ezáltal jelentős turisztikai bevételek generálására. Jelen
Desztinációfejlesztési Stratégia keretében a fejlesztési irányok és projektek mellett erre a
sikertényezőre is kitérünk természetesen.
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HELYZETELEMZÉS
Ebben a fejezetben összefoglalva mutatjuk be a jelenlegi állapotot Esztergom és térsége
turisztikai kínálata, az iránta jelentkező kereslet tekintetében. Célunk, hogy egy olyan pillanatfelvételt
rögzítsünk, ami meghatározza a stratégiai utánkövetése – monitoringja – során alkalmazott kiindulási
értékeket és arra ösztönözze a stratégia megvalósításáért felelős szervezeteket, hogy időről időre
megvizsgálják ezen tényezők alakulását.
Nem tárgya egy turizmusfejlesztési stratégiának az aktuális helyzet kialakulásához vezetett
okok feltárása, ezért elemzésünkhöz a feltárt tényeket kötött rendszerbe foglaló SWOT analízist
alkalmazzuk természetesen annak részleteinek bemutatásával együtt. Fontosnak tartjuk megjegyezni,
hogy szakmai szempontból nincs jó, vagy rossz érték az egyes mutatók esetében, mivel ugyanazon
látogatószám, vendégforgalmi adat lehet összhangban adott helyen a fenntarthatósági elvekkel, míg
másutt kihasználatlan erőforrásokra utal. Azt a helyi érdekeltek – helyi lakosság és a turizmusban
érintettek közösen - tudják igazán eldönteni, hogy mennyire elégedettek a náluk jelentkező
turizmussal, s ezt követően lehet eldönteni, hogy kell-e változtatni, és ha igen milyen területen. Ez
indokolta az általunk végzett primer kutatást ezekben a körökben, melyre a későbbiekben
természetesen ki fogunk térni részletesen.
Tekintettel arra, hogy az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület működési területe tíz
önkormányzatra terjed ki, ezért fontosnak tartjuk itt az elején bemutatni azt a turisztikai térséget,
szakmai kifejezéssel élve desztinációt, melynek vonatkozásában gondolkozunk a fejlesztésekről és
azok hatásairól. A terület nem azonos a közigazgatási Esztergomi járás területével – oda még további
14 település tartozik -, sem a területfejlesztési kistérségi besorolásnak nem felel meg, mivel négy
település a dorogi kistérséghez van besorolva. Megjegyezzük, hogy a járás több települése egy másik
turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezet, a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület tagja.

1. táblázat – A tervezési terület települései
településnév
Esztergom
Bajna
Dömös
Epöl
Kesztölc
Mogyorósbánya
Pilismarót
Tát
Tokod

jogállás
város
község
község
község
község
község
község
város
nagyközség

népességszám (fő)
29.768
1.976
1.193
645
2.693
895
2.081
5.575
4.217

Az érintett lakosság mintegy 60%-a él Esztergomban, viszont a környék településeinek aktív
lakossága jelentős arányban dolgozik a városban.
A turizmusban betöltött szerepénél és súlyánál fogva elemzésünkben elsősorban Esztergomra
koncentrálunk. Ezt nem csak a kínálati elemek ottani koncentrálódása indokolja, hanem a
fejlesztésekhez rendelkezésre álló források eloszlása is. A 2007-13 közötti időszakban összesen 2,8
milliárd forint olyan támogatást kapott a terület, ami turizmushoz köthető, melyből 10% került
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Esztergomon kívül felhasználásra. A mostani költségvetési időszakban 2017. április végéig 4,4 millárd
Ft értékű pályázati támogatásról született döntés, melyből ugyan 1,9 milliárd a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatósága dömösi és táti fejlesztését illeti, 1,5 milliárd a bajnai kastélyfelújításnál kerül
felhasználásra, a fennmaradó rész 55%-át viszont Esztergom használhatja fel- Emellett a terület két
látogatóközpontja – Bajót-Péliszentföldkereszten és Lábatlanon - készülhet el a következő években.
Beadott és még el nem bírált turisztikai pályázatról nincs tudomásunk, tekintettel többek közt a
kiemelt turisztikai fejlesztési térséggé nyilvánításra vonatkozó jogszabályi feltétel hiányára. A jelenlegi
jogszabályi környezet mellett ez azt is jelenti, hogy egy támogatási döntés megszületését követően a
közbeszerzési procedúra időigénye miatt bármilyen fejlesztés legkorábban 2018 második félévében
kezdődhetne el legkorábban.
2. táblázat – Nyertes pályázati támogatások 2007-13 között és 2014-től
év
2008

forrás
KDOP 2.1.1

2008

KDOP
3.1.1/C
KDOP 4.2.2
KDOP 2.1.2

2008
2009
2010

2016
2016

KDOP
2.1.1/ B-09
KDOP
2.1.1/ G-11
KDOP
2.1.1/ G-11
KDOP
2.1.1/ G-11
KDOP
2.1.1/ B-12
KDOP
2.1.1/ F-12
TOP
KEHOP

2016

GINOP

2017
2017

GINOP
TOP

2017

TOP

2012
2012
2012
2012
2013

projekt
Esztergomi Bazilika melletti pincerendszer idegenforgalmi hasznosítása
Település központjának rendezése
vonzerő növelése érdekében
Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút
Aqua Palace Hotel építése (Portobello
Wellness Hotel néven nyílt meg)
Gelbmann Borászatban
borbemutatóhely kialakítása
Németh Látványpince Borturisztikai
Központ - Nyergesújfalu
Vaskapu menedékház fejlesztése

összeg
772.736.000,98.085.990,-

46.483.585,-

Nyergesújfalu
Investor 2005
Kft.
Gelbmann
Ferenc
Contact Bt.

16.485.000,-

Firenas Kft.

Vízi városkapu - hajóállomás

31.141.298,-

Attrakciófejlesztés az esztergomi királyi
várban
EGOM MedHotel létrehozása

500.000.000,-

Zöld séta Esztergomban
Táti sziget vizes élőhelyeinek
fejlesztése
Sándor-Metternich-kastélyegyüttes és
parkja
Dunakanyar Látogatóközpont - Dömös
Dunamente Ökoturisztikai
Látogatóközpont
Gerecse Naturpark Látogatóközpont

550.000.000,486.107.600,-

Port Danube
Kft.
Magyar Nemzeti
Múzeum
EGOM
MedHotel Kft.
Esztergom
DINPI

Forrás: eupalyazatiportal.hu
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123.963.048,294.466.031,-

projektgazda
Incoronata Kult.
Központ
Tát város

56.156.190,-

870.992.117,-

1.500.000.000,- Forster Központ
1.376.833.425,- DINPI
240.000.000,Lábatlan
214.057.000,-

Szalézi Lelkigyakorlatos Ház

Esztergom és térsége turisztikai kínálatának elemzése
Először a kínálati oldalt tekintjük át, azaz azon turisztikai infra- és szuprastruktúrához tartozó
elemeket, melyek biztosítják jelenleg a turistafogadás feltételeit, valamint motivációt jelentenek a
kereslet generálásához.
Ebbe a témakörbe tartozik bele a megközelítés is, mely első sorban az infrastruktúrával áll
szoros kapcsolatban. Esztergom és környéke jól megközelíthető úgy tömegközlekedési eszközzel,
mint közúton. A Budapest-Esztergom vasúti pálya villamosítása épp most zajlik, melynek elkészültével
a jelenlegi 70-90 perce utazási idő tovább rövidíthető. Helyközi járattal Budapestről 80-120 percen
belül érhető el a város. A vonatok és autóbuszok megfelelő időközönként, 20-40 percenként
indulnak. Nem sokkal rövidebb menetidővel kell számolni az autósoknak is, természetesen itt is eltér
a 11-es és a 10-es út esetében az időtartam. Összességében azt mondhatjuk, hogy a térség jól
megközelíthető. A térségen belüli úthálózat szintén megfelelő sűrűségű, bizonyos szakaszai felújításra
szorulnak.
A Duna szintén szóba jön Esztergom esetében, mint lehetséges megközelítési útvonal,
jóllehet a kirándulóhajók rendkívül hosszú menetideje nem felel már meg a mai igényeknek. Idén
először szárnyashajóval is érkezhetnek főszezonban a turisták Budapest felől, ami ötről másfél órára
csökkenti az utazásra fordított időt. Az előzetes várakozások szerint az új lehetőség növelheti a
hajóval Esztergomba érkező turisták harmincezres táborát. Minden bizonnyal lesznek, akik a
kirándulóhajók helyett átpártolnak a gyorsabb lehetőségre, de a komolyabb változást az jelentené, ha
új célcsoportokat sikerülne ezzel megnyernie a hajóstársaságnak és a városnak.
A környezetet leginkább kímélő megoldás vitathatatlanul az, ha a térség biztonságos
kerékpárutakon is megközelíthető lenne. A Duna vonalán végig húzódó kerékpárút, az Eurovelo 6
tervei már régóta elkészültek, több ízben hangzottak el ígéretek a megvalósításukra és forrásokra,
ennek ellenére konkrét beruházásról nincs tudomásuk az érintett települési vezetőknek. Kisebb,
településeken belüli szakaszokat itt is, ott is létrehoztak, de ezek nem feltétlenül alkotnak egy
színvonalas, jó minőségű hálózatot. Nyergesújfalu és Tát közötti szakasz 2008-ban készült el,
minősége jó, de onnan Esztergomba csak a jelentős forgalommal bíró – ezért veszélyes - közúton
juthatnak el a vállalkozó kedvű kerékpáros turisták.
Tavaly novemberében megjelent 1635/2016. (XI.17.) számú kormányhatározat kiemelt
kerékpáros útvonalként rögzíti az Eurovelo 6 Rajka-Dömös és a Dömös-Szentendre szakaszát annak
finanszírozásával együtt. Ebből az látható, hogy a források egyharmada 2017-ben, többi része 2018ban kerülhet felhasználásra. Ennél pontosabb információ nem áll rendelkezésre jelen koncepció
írásakor. Amennyiben a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségi státuszt nyer Esztergommal
együtt, ezen hálózat fejlesztésének felgyorsulására lehet számítani.
A turizmus területén különböző szerzők egymástól eltérő csoportokba rendezik a turisztikai
termékeket, így különböző kategóriákkal találkozhatunk a szakirodalomban is. A helyzetet tovább
színesíti, hogy az idegen nyelvi anyagok pontatlan fordításai újabb megfogalmazásokat adnak
ugyanarra a fogalomra. Ezért fontosnak tartjuk elöljáróban egyértelművé tenni, hogy az itt következő
alfejezetekben mit és pontosan hogyan értelmezünk.
Turisztikai attrakciók alatt értjük adott terület – város, térség, régió, stb., más szóval
desztináció – azon vonzerőire alapozott tudatosan fejlesztett turisztikai termékeit, melyek képesek a
turisták érdeklődését felkelteni oly mértékben, hogy ellátogassanak a desztinációba. Ezek általában
természeti, vagy kulturális értékek, történelmi jelentőséggel bíró természeti vagy épített látnivalók,
melyek meglátogatása egyben pihenést, szórakozást, vagy egyéb kalandot, élményt kínál. Természeti
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értékeken alapuló hagyományos attrakciók lehetnek a vízparti strandok, erdők, nemzeti parkok, stb.,
melyek általában a nyári szabadság eltöltéséhez kapcsolódnak. Számtalan példa van kulturális
attrakcióra a történelmi események helyszínétől kezdve a műemlékeken, múzeumokon,
templomokon át egészen az ipari műemlékekig, vagy látogatóközpontokig. Ez azt is jelenti, hogy
adott térség vonzerői csak egy szükséges alapnak tekinthetők, mely professzionális menedzselés
esetén alkalmassá válhat vendégforgalom generálására. Az így létrejövő látványosságok viszont
folyamatos fejlesztést, „karbantartást” igényelnek, hogy a folyamatosan változó igényeknek meg
tudjanak felelni. Ez azt jelenti, hogy egy desztináció nem minden vonzerejéből válik automatikusan
attrakció, és egykoron népszerű attrakciók is veszíthetnek értékükből és válhatnak újra egyszerű
vonzerővé.
A turisztikai fejlesztésekhez a vonzerőkön kívül még számtalan egyéb tényezőre is szükség
van ahhoz, hogy gazdasági hasznot is termeljenek a helyi közösség számára. Ezen turisztikai
tevékenységet lehetővé tevő tényezőket a vonzerőkkel együtt egy másik szempontból is
csoportosítani szokták a szakma elméleti elemzői és turisztikai infra- és szuprastruktúra elemekre
bontják a turizmus nevű jelenség komplex kínálatát. A turisztikai infrastruktúra elmeinek közös
jellemzője, hogy nélkülözhetetlenek a turisztikai tevékenységhez, ugyanakkor nem csak a turisták,
hanem bárki, a helyi lakosság is nyilvánosan látogathatja, használhatja ezen intézményeket. A
turisztikai szuprastruktúra esetében a létrejöttük kifejezetten a turisták fogadásának üzleti
kihasználása érdekében történik, tevékenységük a turisták igényeinek kielégítését célozza.
A következő alfejezetekben az itt leírtaknak megfelelően rendszerezzük és elemezzük a
terület turisztikai kínálatát.

Turisztikai infrastruktúra: attrakciók, épített örökség, múzeumok, rendezvények
Esztergom évente több mint egy millió látogatót fogad köszönhetően gazdag épített
örökségének és múzeumainak. Legismertebb látnivalója a Várhegyen magasodó Bazilika – Szent
Adalbert Főszékesegyház - és az abban helyet kapó Főszékesegyházi Kincstár. Magyarország
leggazdagabb egyházi kincstára, ötvös és textilgyűjteménye világviszonylatban is kiemelkedő.
Mellette található a helyre állított királyi palota épületében 1967 óta működő Magyar Nemzeti
Múzeum Esztergomi Vármúzeuma. A néhány éve felújított múzeum állandó kiállításai:





Esztergom Évszázadai - az esztergomi várhegy és a vár története
Vas és arany - díszfegyverek a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből
Dénártól a Forintig - Fejezetek a magyar pénzverés történetéből
Kőtár - Lapidarium

Szintén a Vármúzeumhoz tartozik szervezetileg a Balassa Bálint Múzeum és a Babits Mihály
Emlékház is. A Balassa Bálint Múzeum jelenlegi gyűjtőterülete Komárom-Esztergom megye keleti
harmada, - azaz a történeti Esztergom vármegye Dunától délre eső fele. Legfőbb tevékenysége a
régészet, helytörténet és néprajz területére terjed ki. A Babits Emlékház új, állandó kiállítása Babits
Esztergomban, a költő nyaralójában töltött éveire (1924-1941) emlékezik, azokat kívánja
feleleveníteni korabeli fényképfelvételek és dokumentumok alapján különböző audiovizuális
eszközök bevonásával. A Vármúzeum szomszédságában nyaranta immár majd három évtizede
működik az Esztergomi Várszínház és színesíti a nyáron idelátogató vendégek esti programját július és
augusztus hónapokban.
A Bazilika keleti oldalán található a turisták színvonalas fogadására kialakított Prímás Pince
Turisztikai és Borkulturális Központ.
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Szintén a Bazilika közvetlen közelében található a Szent Adalbert Központ, mely nem csak
konferencia központként, szállodaként és étteremként ismert, hanem egyúttal több intézménynek is
ad otthont, köztük az Esztergomi Hittudományi Főiskolának, az Érseki Papnevelő Intézetnek, a Prímási
Levéltárnak és Könyvtárnak.
A Víziváros legismertebb épülete a Prímási Palota. A palota az esztergomi érsek
rezidenciájának készült neoreneszánsz stílusban. Északi részében működik a Keresztény Múzeum. Az
érseki lakosztály, fogadótermek mellett helyet kapott benne az érseki könyvtár is, továbbá itt
működik a Prímási Levéltár, melyben felbecsülhetetlen értékű könyveket, kéziratokat, okleveleket
őriznek. A Pírmási Palota képe díszíti egyébként a 10 ezer forintos bankjegyet is.
Az esztergomi Keresztény Múzeum Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteménye, mely
több évszázad európai és magyarországi emlékeit őrzi. Képtárának magyar, olasz, németalföldi,
német és osztrák anyaga révén az ország harmadik legjelentősebb festészeti gyűjteményeként
ismert. Az állandó kiállításon bemutatott gyűjtemények:








magyar, német és osztrák későgótikus festészet és szobrászat (15-16. sz.)
olasz festészet (13-18. sz.)
magyar, osztrák és német barokk festészet (17-18. sz.)
németalföldi festészet (15-16. sz.)
falikárpitok (15-20. sz.)
ikongyűjtemény és orthodox fémművesség (16-20. sz.)
az iparművészeti gyűjtemény legszebb darabjai: ötvösművek, elefántcsont-faragványok, órák,
szelencék, kerámiák üvegfestmények, keleti csomózott szőnyegek (12-20. sz.)

Földszinti kiállítótermeiben a Keresztény Múzeum az 1980-as évek óta rendszeresen rendez időszaki
kiállításokat is.
A város múzeumainak felsorolásából nem hiányozhat a Duna Múzeum sem, hivatalos nevén
Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum a vízügyi emlékhelyek hálózatának központja,
Esztergom egyik legszebb barokk épületében kapott helyet. A múzeum vizeink történetének, a vízügyi
szakma írott és tárgyi emlékeinek, jeles művelőinek dokumentumait gyűjti egybe és mutatja be. A
kiállítás főbb tematikai egységei: a víz fizikai és kémiai tulajdonságai, vízszabályozások, árvizek,
árvízvédelem, a magyar térképészet históriája, a vízellátás-csatornázás története, egyetemes és
magyar technikai és vízügyi kronológia. Gyermekek részére játszószobát is kialakítottak, ahol a víz
fizikai törvényeit (zsilip, kút, szivattyú, vízikerék, hullámzások, örvénylések keltése, stb.) ismerhetik
meg.
A város igen gazdag műemléképületekben, melyek közül több felújításra szorul. A város
főterén, a Széchenyi téren található a Városháza, mely eredetileg Bottyán Jánosnak, a Rákócziszabadságharc „Vak Bottyán” generálisának a földszintes háza volt, amire az akkori városvezetés
1729-ben emeletet építtetett. A következő évben Mária Terézia 6000 forintos adományának
felhasználásával, összesen 8041 forint költséggel a déli oldalán megépült a mai tornyos épület,
eredetileg a városi gimnázium részére, melyre egy márványtábla emlékeztet.
Az esztergomi Sándor-palota a belvárosban álló műemléki épület. A rendszerváltás után ez
volt az Alkotmánybíróság székhelyének felajánlott épület. A testület a tetőszerkezetet felújíttatta, de
végül nem vette birtokba az épületet.
A Szent Anna templom – vagy ismertebb nevén Kerek templom – a nyugati irányból a városba
érkezők számára az első jellegzetes esztergomi műemlék, mely mellett elhaladnak. Az anekdoták
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szerint Rudnay Sándor érsek, bíboros, hercegprímás a templomot a Bazilika kisebbített másaként
építtette. A templom alaprajzának érdekessége, hogy teljesen kör alakú. A hajó fölött magas kupola
emelkedik, míg a kupola két oldalán, attól függetlenül két torony áll.
A Duna parton a Vízivárosban egykor a park keleti végében húzódó, középkori várfal tövében
folyt a Duna. A vízivárosi városfalban, a 17. században épült dzsámi alatt található a korabeli török
lakosság által állított arab nyelvű Szulejmán-kő, ami Esztergom 1543-ban történő elfoglalására, és I.
Szulejmán szultánra emlékeztet. A városfal lezárása volt észak felől a Malom-bástya, amely az
Árpádkori víztornyot, a Veprech-tornyot védte. A 90-es években épült a park nyugati, Duna-parti
oldalán a Búbánatvölgybe vezető biciklisút, mely várhatóan az EuroVelo 6 nyomvonalába is
integrálódik. A déli végén, a Kossuth-híd hídfőjénél Erzsébet királyné - a park névadója - bronz szobra
áll. A parkban található a Sobieski-emlékmű, ami az 1683-as párkányi csatában győztes Sobieski János
lengyel királynak állít emléket.
Az egykori Fürdő Szálló Esztergom környékének első, és egyben legnagyobb múltú, műemléki
szállodája. A klasszicista épület a Szent Tamás-hegy lábánál, a 11-es főúton áll jelenleg sajnos romos
állapotban. A mostani épületegyüttest, színházteremmel - ezt a hatvanas években lebontották -, gőzés kádfürdővel 1600 vörösfenyőcölöpre építették 1842-ben. Ezzel egy időben alakították ki a részben
a szálló alatt húzódó Mala-forrásalagutat. Vendégei között olyan nevekkel találkozunk, mint Liszt
Ferenc (1875), Széchenyi István és Kossuth Lajos. Jelenleg az épület életveszélyes, ezért az előtte
húzódó járdával egyetemben le van zárva. Az épület alatti forrásalagút viszont látogatható és érdekes
látványossága a városnak.
Magyarország egyetlen száz éve üzemelő strandja, a Szent István Strandfürdő Esztergom
belvárosában található. Babits Mihály kedvenc fürdőjének vize 26-29 C fokos.
Az Aquasziget Esztergom Élményfürdő – a Mária Valéria híd esztergomi hídfőjénél a Prímás
szigeten - vizét a Szent István kútból nyeri, melynek minősítése természetes gyógyvíz. A gyógyvíz
kalcium, magnézium, hidrogén-karbonát összetételű. Alkalmas a mozgásszervi panaszok-,
nőgyógyászati panaszok-, és műtétek utáni panaszok enyhítésére. A Finta József Ybl- és Kossuth-díjas
építész által tervezett fürdő 2005-ben nyitotta meg első ízben kapuit. A teljes kikapcsolódást négy
részleg, az Élményfürdő, a Wellness Világ, az Egészség Központ és a Szépség Központ szolgáltatásai
biztosítják. A fedett beltéren található két csúszda is, melyek azon túl, hogy japán high-tech
szórakoztatóipari elemekkel – stroboszkóp, hang- és fényhatások – egészülnek ki, időmérőkkel
vannak felszerelve, melyek az aktuális lecsúszásokon túl a napi rekordokat is rögzítik. A kültéri strand
szórakoztató lehetőségei közé tartozik a két óriás csúszda a hozzájuk kapcsolódó fogadómedencével,
a gyerekmedence csúszdás épített várral a közepén, egy élménymedence hullámeffektekkel, valamint
a télen is használható úszómedence illetve kültéri pihenőmedence, ami igazi látványosság és vonzerő
a családosok és a szórakozásra vágyó vendégek számára. A szabad területen található két játszótér és
strandröplabda pálya tartalmas időtöltést biztosít a vendégeknek.
A török időkből maradt ránk az Özicseli Hadzsi Ibrahim-dzsámi. Az esztergomi dzsámi –
eltérően az általános dzsámi formától – kétszintes, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős épület.
Nyugati falai ráépültek a középkori vízivárosi városfalra. A mellette található Veprech-torony volt a
Víziváros legrégibb erődített épülete, amit először 1239-ben említettek. Miután a törökök bevették
Esztergomot, a kapu és a hozzá vezető utca fölé 1605 és 1663 között dzsámit építettek. A város
visszafoglalása után érseki magtár lett. 1998 őszén vásárolta meg a tokodaltárói székhelyű Rosenberg
Hungária Kft., de a vállalat eredeti elképzelésein változtatva magára vállalta az imaház helyreállítását.
Az utcaszint alatt négy méter mélyen megtalálták a középkori utca kövezetét. Feltárták a dzsámihoz
tartozó minaret alsó részét, amelynek alépítménye 10 méteres magasságig ma is megvan, és
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épségben megmaradt a csigalépcső első kilenc foka, az imafülke kőfaragvány maradványainak nagy
része megvan, így ezt is teljes pompájában állították helyre. Az elkészült dzsámit 2007. november 20án adták át és azóta is látogatható, jelenleg további feltárások és helyreállítási munkálatok folynak.
1985 óta Esztergomhoz tartozik Pilisszentlélek is, melynek határában a Csévi-szirtek alatt, a
„hármas-barlangnál” telepedett meg egykor az egyetlen magyar alapítású középkori szerzetesrend, a
Magyar Pálos Rend, majd néhány esztendővel később (1250. körül) nem messze ettől alapították meg
az első templomot és kolostort, a Szent Kereszt tiszteletére. A 14-15. század fordulóján épült a ma
látható épületek közül a legépebben megmaradt a kicsinynek számító templom, melynek szentélyben
helyreállították a Szentlélek tiszteletére szentelt főoltárt. 2016-ban a faluban forgatták A mi kis falunk
című magyar vígjáték-sorozatot, ami a falut látogató turisták számában ugrásszerű növekedést
okozott.
Az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület, mint helyi TDM szervezet működési területe
több településre terjed ki, melyek látnivalóit röviden szintén összefoglaljuk.
Tokod nagyközség határában, a Várberek dűlőben egykoron egy római tábor állt – Gardellaca
-, melyet a Limes megerősítése érdekében emeltek a késő császárkorban. A 120×140 méter területű,
1,5 m falátmérőjű, 11 kerek toronnyal rendelkező ún. Castrum területén kerámiaégető, üveg- és
fémolvasztó-kemence maradványokat is találtak, melyek azt bizonyítják, hogy a rómaiak már
ismerték és használták a helybeli szenet. Az erőd területe jelenleg világörökségi várományos
magterület, a településen a közeljövőben indulnak el a fejlesztések annak érdekében, hogy a 2018
januárjában Magyarország, Szlovákia, Ausztria és Németország által közösen benyújtott Limesre
épülő világörökségi nevezéshez Tokod is csatlalkozhasson. A településen ettől függetlenül mindig is
ápolták a római hagyományokat, évente kerül megrendezésre a Gardellaca Római Fesztivál az erőd
területén.
Dömösön a XI. században már állt királyi palota, később prépostságot alapítottak mellette. A
török időben az épületek elpusztultak, ma már csak a Prépostsági altemplom látogatható. A
községben egy szintén középkori eredetű épületben működik a Malomgaléria, mely helyi
alkotóművészek időszakos kiállításainak ad otthont.
Pilismarót leghíresebb épülete a Heckenast villa, mely használaton kívül áll, a Pilisi Parkerdő
Zrt. tulajdona. A telek sarkánál római falmaradványokra bukkantak, melyek szintén szerepelnek a
világörökségi várományos listán. Az önkormányzat kész tervekkel rendelkezik a tulajdonviszonyok
rendezését követően egy római tematikájú élménypark és a villában egy látogatóközpont
kialakításához.
Kesztölc határában, Klastrompusztán található romok annak az 1250-ben alapított
kolostornak a maradványai, melyet 1250-ben alapította Özséb esztergomi kanonok. 1304-ig itt
működött a pálosok magyarországi központja. Az épületegyüttes a török harcok kezdetén pusztult el
és később sem épült újjá.
Bajna legnevezetesebb műemléke a Sándor-Metternich kastély, mely a nemzeti
kastélyprogram keretében kívülről már korábban felújításra került, belsejének rendbehozatalára a
forrást a tavaly elnyert támogatás biztosítja, melyből kiállítások nyílnak majd a főépületben, illetve a
park jelentős része is felújításra kerül.
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3. táblázat – A térség turisztikai attrakciói, kulturális kínálata
település

attrakció, vonzerő

Esztergom

Bazilika és Kincstár

Esztergom
Esztergom

Vármúzeum
Keresztény Múzeum

Esztergom
Esztergom
Esztergom
Esztergom
Esztergom

Balassa Bálint Múzeum
Babits Emlékház
Duna Múzeum
Esztergomi Várszínház
Prímás Pince TBKK

Esztergom
Esztergom

Prímási Palota
Szent Adalbert Központ

Esztergom
Esztergom

Szent István Strandfürdő
Mala-forrásalagút

Esztergom
Aquasziget
Esztergom
Özicseli H. Ibrahim dzsámi
Pilisszentlélek templom és kolostorrom

Tokod

Gardellaca római erőd

Dömös

Prépostsági altemplom

Pilismarót

Heckenast Villa

Kesztölc

Klastrompusztai romok

Bajna

Sándor-Metternich kastély

kapcsolódási pont
terméktípushoz
kulturális turizmus,
vallási turizmus
kulturális turizmus
kulturális turizmus
vallási turizmus
kulturális turizmus
kulturális turizmus
kulturális turizmus
kulturális turizmus
kulturális turizmus
borturizmus
kulturális turizmus
kulturális turizmus
vallási turizmus
konferencia turizmus
aktív turizmus
kulturális turizmus
aktív turizmus
aktív turizmus
kulturális turizmus
kulturális turizmus
aktív turizmus
valllási turizmus
kulturális turizmus
aktív turizmus
kulturális turizmus
aktív turizmus
kulturális turizmus
aktív turizmus
kulturális turizmus
aktív turizmus
vallási turizmus
kulturális turizmus

jelentősége
nemzetközi
országos
országos
regionális
helyi
regionális
helyi
regionális
regionális
nemzetközi

helyi
helyi
regionális
helyi
regionális

helyi
regionális
helyi
regionális

regionális

A látogatószám növelésében kiemelt szerepe van a rendezvényeknek, kulturális és
sporteseményeknek, fesztiváloknak. Témánk szempontjából természetesen csak azok a rendezvények
jönnek számításba, melyek célközönsége elsősorban nem a helyiek és a környékbeli települések
lakossága, hanem kifejezetten a turisták szórakoztatása is a célok között szerepel. Szintén fontos
külön csoportként kezelni azokat, melyek vonzereje az utazási döntést is befolyásolja, és azokat,
melyek népszerűek a turisták körében, ha Esztergomban tartózkodnak, akkor szívesen meglátogatják,
de nem motiválja őket a desztináció kiválasztása során.
Ilyen téren három kiemelkedő eseménye van a városnak: a Borhíd Fesztivál és Borünnep
októberben, a Commedium Corso június elején – idén épp Pünkösdre esik - és az Ízek, Korok,
Hangulatok rendezvény szeptemberben, melynek keretében kerül megrendezésre az Esztergomi
Ételek Főzőversenye. Ezen kívül rendszeresen kerülnek hangversenyek is megrendezésre a
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Bazilikában, a nyári hónapokban az Esztergomi Várszínház is sok színes előadást kínál és persze a
kiemelt ünnepek alatt is – Húsvét, Pünkösd, Augusztus 20., Advent – széles a kínálat. A környéken
visszatérő rendezvény Tokodon van, minden év júliusában szervezik meg a Gardellaca Római Napot.
Lábatlanon a júliusi Blues Fesztivál vonz nemzetközi fellépőket is, a szeptemberi süttői Kő-Kövön
Fesztivált már negyedik alkalommal rendezik meg nagy érdeklődés mellett, melynek keretében
bányalátogatáson is részt vehetnek az érdeklődők. A borhoz kapcsolódó programot Tokod és Kesztölc
kínál. Június elején szervezi a Bajnai Szent Donát Borbarát Egyesület a szokásos Borút
rendezvényüket, melynek keretében 10-12 pincét járhatnak körbe az érdeklődők. Lábatlan Borsétány
és Pogácsa Fesztiválja szintén a gasztronómiai események sorába illeszkedik bele. Meg kell
ugyanakkor jegyeznünk, hogy az információk elérhetősége terén jelentős lépéseket kell még tenni,
amennyiben szélesebb közönséget szeretnének a szervezők vendégül látni.
2011 óta rendszeresen megszervezi az Esztergomi Rögbi Kft. a Fesztiválsziget
rendezvénysorozatot június utolsó hétvégéjén, mely nagy népszerűségnek örvend, akárcsak a
Lampionos Vizi Karnevál. Szintén a cég a rendezője a „Járműkiállítás Esztergom”-nak, mely a 18 ezres
regisztrált látogatói adatának köszönhetően a leglátogatottabb városi esemény lett az utóbbi évben.
A rendezvények kapcsán itt térünk ki azok egyik egyre népszerűbb csoportjára, a
sportrendezvényekre. Ebben a körben a természeti adottságokra is alapozó, amatőr kerékpárosversenyek és teljesítménytúrák érdemelnek említést, melyek igen nagy tömegeket képesek
megmozgatni és a térségbe vonzani.
2017 júliusában már 18. alkalommal rendezik meg a Duna Maraton kerékpáros versenyt,
melyen négy távon – 11, 29, 65 és 89 kilométeren – indulhatnak a versenyzők. A kijelölt útvonalak
érintik a Vaskaput, a hosszabb Dobogókőt is, a rajt és a befutó egyaránt a Prímás-szigeten található
Rugby Clubnál van.
Az Esztergomi Vitézek révén évente több nemzetközi rögbi esemény kerül megrendezésre
közel ezer külföldi sportoló fogadásával. A szurkolókkal együtt ez évi több ezer külföldi látogatót
jelent. Hagyományosan hosszú évekre visszamenőleg Esztergomban kerülnek megrendezésre a hazai
rögbi meccsek, melyek 1500-2000 látogatót vonzanak a településre.
A térség elhelyezkedése miatt alkalmas határon átívelő sportesemények lebonyolítására is,
így jött létre a már nyolc éves múltra visszatekintő Lábatlan-Karva Maraton, melynek 42 kilométeres
távjára már több mint 700 nevezőt várnak évről évre.
A futóversenyek közül a szeptemberi Esztergomi Félmaraton és Hídfutást emeljük ki, melyen
a testvérvárosok is képviseltetik magukat, így külföldi vendégkört is megmozgat. Mindkettő a
Dunaparti Futópartik néven összefogott éves rendezvénysorozat részei.
4. táblázat – Rendezvények áttekintő táblázata
rendezvény

időpont

Borhíd Fesztivál és Borünnep
Commedium Corso
Fesztiválsziget
Jármű Expo
Izek, Korok, Hangulatok
Bazilika hangversenyek
Esztergomi Várszínház
Gardellaca Római Napok -Tokod

október
június
június
május 1.
szept.
főszezon
jún.- aug.
július

múlt
(év)
5
6
7
n.a.
6
27
15
14

tematika
magyar bor, kortárs magyar zene
kortárs művészet, utcaszínház
járművek, lampionos hajós felvonulás
gasztronómia
komolyzene
próza, zene, musical
hagyományőrző

Blues Fesztivál - Lábatlan
Kő-Kövön Fesztivál - Süttő
Borút - Bajna
Borsétány és Pogácsa Fesztivál
Duna Maraton
Lábatlan-Karva Maraton
Hegyek Pokla MTB Maraton
Dunaparti Futópartik

július
szept.
június
szept.
július
szept.
június
egész év

15
4
n.a.
n.a.
18
8
3
11

zene
kőbányászati, kulturális
bor
gasztronómia
kerékpáros, hegyi kerékpáros
családi kerépáros
Mogyorósbánya, hegyi kerékpár
6 verseny egész évben

A kulturális turizmushoz tartozó vallási turizmus egyik speciális ágáról is szót kell ejtsünk,
mégpedig a zarándokturizmusról. A kulturális turizmus egyik legdinamikusabban növekvő ága,
melynek motivációjában keveredik a vallási és a kulturális elem. A legismertebb európai zarándokút,
az El Camino statisztikáiból is kiderül, hogy a zarándokok 40%-a járja végig az utat kifejezetten vallási
okokból, 53%-uk esetében a kulturális érdeklődés is szerepet játszik.
Esztergomot három zarándokút érinti: a Gyöngyök Útja, a Mária Út és az Esztergom és
Máriagyűd közötti Magyar Zarándokút. A Mátraverebélyt Mariazellel összekötő 760 kilométeres Via
Margaritarum – Gyöngyök Útja - többnyire azoknak a középkori országutaknak vonalát követi,
amelyen elődeink is zarándokolhattak és a középkori magyar zarándokhagyományok feltárását és
újra értelmezését szeretné szolgálni korunk embere számára. Segíteni kívánja a mai zarándokokat,
hogy elődeik nyomát követve eljuthassanak jelentősebb belföldi és külhoni középkori
zarándokhelyekre. Felfűzi a középkori Magyarország néhány kiemelkedő városát: Budát,
Esztergomot, Székesfehérvárt, és Veszprémet. Az országhatárt elhagyva pedig belekapcsolódik a Via
Sacrába, amelyet a Mariazellbe tartó zarándokok jártak, az El Caminoba, amelyen Santiago de
Compostelába zarándokoltak elődeink, és a Via Slavicába, amely Rómába vezető ősi zarándokút.
A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat,
melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400
km-es távon, gyalogosan 60 nap alatt bejárhatóan. A kelet-nyugati tengely mellett észak-déli útvonal
is tervezett Czestochowatól Medjugoreig, így egy Közép-Európát átívelő keresztet kapunk. Esztergom
épp a kereszt metszéspontjában található, ezért különös fontos a szerepe. A Mária Utat további
alternatívák és leágazások egészítik ki, felfűzve ezáltal a különféle zarándokhelyeket, természeti és
épített, valamint kulturális értékeket.
A felsorolt zarándokutak állomásai között természetesen nem csak Esztergom, hanem
Pilisszentlélek, Klastrompuszta és Péliföldszentkereszt is szerepel, így ezek az utak már most is
egyfajta hálózatot jelentenek a térségben, mégha speciális igényt is elégítenek ki.
Itt kell megemlítenünk a tervezett Sacra Velo kerékpárutat, mely határon átnyúló
együttműködés keretében, Szlovákiával közösen alakítana ki kerékpárral bejárható zarándokutat,
melynek állomásai elsősorban Mária kegyhelyek lennének. A tervezett útvonal az általunk vizsgált
területen Tatabányát kötné össze – Bajnát, Mogyorósbányát, Bajótot, Tátot érintve - az Eurovelo 6
nemzetközi kerékpárúttal és úgy érné el Esztergomot. A csatlakozásról az érintett önkormányzatok
képviselőtestületei döntöttek, a közös pályázat benyújtásáról nincsenek információink.

Természeti örökségre alapozott turisztikai kínálat
Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület által lefedett desztinációt északról a Duna, délről a
Visegrádi-hegység, nyugatról a Zsámbéki-medence dombjai veszik körbe, így turizmusában jelentős
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szerepet játszik az a természeti örökség, mely szorosan kapcsolódik több helyen is a kulturális
örökséggel. Ahogy a kulturális vonzerők tekintetében is, ebben az esetben is nagy szerepet játszanak
az egynapos kirándulók, a főváros és az agglomeráció lakossága. A terület legnagyobb részének
gazdája a Pilisi Parkerdő Zrt., akik által kezelt erdőkben évente húszmillióan fordulnak meg
számításaik szerint, melyek jelentős része a Dunakanyart veszi célba. Vannak, akik innen indulnak,
míg mások ide érkeznek a nap végére a jelzett útvonalakon.
A Visegrádi-hegység legmagasabb pontja, a 700 méter magas Dobogókő Esztergom fölött
magasodik, de talán a legismertebb kirándulóhely a Rám-szakadék, ahova Dömösről lehet a
legkönnyebben eljutni. Összeszűkülő sziklafalai olykor merőlegesek, de vannak befelé dőlő falak is.
Mélysége több helyen meghaladja a 35 m-t, míg szélessége helyenként a 3 m-t sem éri el. A
sziklamederben állandóan csörgedezik a víz, amely hóolvadáskor és nagyobb esők idején patakká
duzzad. A szurdokban összességében 112 m-es szintkülönbséget kell leküzdeniük a túrázóknak. A
völgy alsó és felső bejáratánál erdei pihenőhely fogadja az érkezőket. A Rám-szakadék természeti
adottságai miatt egyike a legnehezebben járható magyarországi jelzett turistautaknak. A Pilisi
Parkerdő Zrt. Pilismaróti Erdészete 2005-ben a szakhatóságokkal egyeztetett fejlesztést hajtott végre,
amely során a nehezen járható szakaszokon rozsdamentes anyagból készült létrák és kapaszkodó
korlátok, a pihenőhelyeken új asztalok és padok, valamint tájékoztató táblák lettek kihelyezve.
A Rám-szakadék látogatottsága és népszerűsége is indokolja, hogy látogatóközpont épüljön
Dömösön, ami mindenképp hozzájárul a turisták fogadási feltételeinek minőségi javulásához,
miközben a környezettudatos és felelős magatartást is népszerűsíti.
A szintén jól ismert Prédikálószék, amely egy hatalmas andezit szikla, a maga 639 méterével
Visegrád környéki hegycsoport legmagasabb tagja. Oldalában találhatjuk a Vadálló-kövek különleges
alakú szikláit: a Nagytuskót, a Széles-tornyot, a Bunkót, Függőkövet, a Felkiáltó jelet és Árpád trónját.
A Prédikálószék és a Vadálló-kövek a Duna-Ipoly Nemzeti Park fokozottan védett része, a Bioszféra
Rezervátum magterülete.
A Vaskapu egy Esztergom óvárosától keletre található, 404 méter magas hegycsúcs, a Marótihegyek legalacsonyabb tagja. A hegycsúcs népszerű kirándulóhely. Ez annak is köszönhető, hogy
autóval is jól megközelíthető, a belvárosból aszfaltút is vezet a Vaskapura, ahonnan belátni az egész
várost, a Garam torkolatát, a Dunakanyart. A hegycsúcson turistaház áll, melynek felújítása a 2007-13
közötti időszak egyik pályázatának köszönhető.
Esztergomhoz tartozik Búbánatvölgy is, melynek négy tava szintén kellemes kirándulóhely,
ahonnan több kijelölt turistaút is vezet a Hideglelős-kereszthez, a Sas-hegyre és a Szamár-hegyre.
A Duna itteni szakaszán a Táti-szigetek növény- és állatvilága rendkívül gazdag, ami a
viszonylagos érintetlenségnek, a zavartalan természeti folyamatoknak köszönhető. Újabban az
európai hód is megjelent. A nemzeti park tanösvények létrehozását tervezi a szigeteken az idén
elnyert pályázati támogatásból. Ezek végigjárásával, túravezető kíséretében, teljes körű képet lehet
majd kapni a szigetvilágról.
A Duna mentén manapság már kevés strandolásra alkalmas helyet találunk, Pilismarót szabad
strandja az egyik legjobb dunai szakaszon található.
Kesztölcnél, a Klastrompuszta fölött emelkedő Csévi-szirtekben található az Ariadnebarlangrendszer, amely a Leány-, Legény-, és a közelükben feltárt további 3 barlang összekötésével
jött létre 2010-ben. Az 520 m magasan fekvő bejárattal nyíló barlangokból edénytöredékek, neolitkori maradványok kerültek elő. A Legény-barlang bejárata 7 m magas és 4 m széles, belső járataiba
keskeny résen át lehet bejutni. Eddig ismert legmélyebb pontja 45 méterrel van a bejárati szint alatt,
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ez a Sár – lyuk. A Leány-barlang, amely a Legény-barlangtól ötven méterre, azzal azonos magasságban
nyílik, összeköttetésben áll testvérbarlangjával. Belső részei útvesztős járatok, sok fejlődő cseppkővel.
A két barlang járatainak együttes hossza kb. 2400 méter. Mindkét barlang fokozottan védett. A
barlang feltárása az Ariadne Egyesület által, társadalmi munkában jelenleg is folyik, egyébként 13km
hosszú, 203 méter mély, és ezzel hazánk harmadik legmélyebb és harmadik leghosszabb barlangja,
valamint itt található a Dunántúl legnagyobb barlangterme.
Pilisszentlélek fölött húzódó sziklafalakon szakavatott vezetőkkel lehet elsajátítani a
sziklamászás fortélyait. Népszerű úti célja a túráknak a nem messze meghúzódó egykori katonai
bunker rendszer.
A bemutatott adottságok a lehetőségét teremtik meg, hogy olyan kínálatot lehessen
megteremteni, mely kellően vonzó a megcélzott vendégkör számára. Ennek érdekében sokat tesz a
területen fekvő erdőkért felelős Pilisi Parkerdő Zrt. Összesen 720 kilométer sétautat kezelnek,
melyeknek jóllehet csak egy része tartozik a TDM szervezet működési területéhez, ugyanakkor ezek
teszik lehetővé, hogy a bakancsos turizmusban résztvevők eljuthassanak a desztinációba. A cég nem
csak a túrázókra gondol viszont, hanem igyekszik a hegyi kerékpározók egyre népesebb táborának
igényeit is kielégíteni a környezeti fenntarthatóság érdekében. Területükön ezért alakítottak ki 28
túraútvonalat, melyek hossza összesen több mint 600 km. Az utak mentén kilenc P+B parkolót is
kialakítottak.
Az adottságok kihasználására építenek a barlangász és sziklamászó programok. A térségben
található természeti értékek megközelítését segíti a túraútvonalak, kerékpáros útvonalak kialakítása
és karbantartása. Az utóbbi jelentőségét nem győzzük hangsúlyozni. Bármilyen útvonal
létrehozásával kapcsolatos befektetés akkor térül meg, ha megfelelő látogatottságot generál, ami
feltételezi a folyamatos karbantartást és a kiegészítő szolgáltatások biztosítását. Ezek körébe tartozik
a kulturált pihenőhelyek, esőbeállók, útbaigazító táblák figyelemmel kísérése mellett a róluk szóló
információ elérhetővé tétele úgy a hagyományos, mint a legmodernebb eszközökkel. Az IKT eszközök
folyamatos fejlesztése lehetővé teszi a professzionális információáramlást, ugyanakkor ha az
információmenedzsmentnek nincs felelőse, a tapasztalatok szerint, kihasználatlanok maradnak a
lehetőségek, ami végső soron bevételkieséshez vezet.
A hegyvidék mellett a térség másik fontos természeti adottsága a Duna, ami szintén összeköti
a desztináció településeinek egy részét és a turistaáramlásnak is meghatározó eleme. Eddig még
kevéssé lett kihasználva ez a lehetőség, de ezen a téren is fejlődés várható. A Bejárható
Magyarország Program keretében GINOP pályázati támogatás van hozzárendelve az aktív turisztikai
hálózatok infrastruktúrájának kialakítására, melynek koordinátora ebben az esetben a Magyar Kajakés Kenu Szövetség. A Felső-dunai szakaszon Komáromban, Lábatlanon, Esztergomban és Dömösön
alakítanak ki vízitúra pontokat ebben az uniós költségvetési időszakban. Esztergomban a konzorcium
vezető partnere az Esztergomi Kajak-Kenu Sport Egyesület. Ugyanezen prioritás tengelyen
szerepelnek a kerékpárutak és a lovasturizmushoz kapcsolódó túraútvonalak kialakítását támogató
pályázatok, a szakmai szövetségek mindkét esetben nyújtottak be pályázatot, de jelen koncepció
lezárásáig még nem született döntés.
Idén nyárom indul először egyórás sétahajójárat a Dunán Esztergomnál, ami minden
bizonnyal nagy népszerűségnek fog örvendeni a turisták és a helyi lakosság körében egyaránt.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságához tartozó, szabadon látogatható területen
alakították ki az 1,2 kilométer hosszú Strázsa-hegyi tanösvényt, mely a kilátóhoz is elvezet. A
tanösvény induló állomásánál található Kökörcsin Ház bejelentkezés alapján fogadja az érdeklődőket,
akik számára szakvezetést, erdei iskolai programot is tartanak.
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Ezen kívül további tanösvényeket alakított ki a Pilisi Parkerdő Zrt.-hez tartozó Pilismaróti
Erdészet, akik a folyamatos karbantartásról is gondoskodnak. A Rám-szakadék tanösvények Dömösről
indulnak és oda térnek vissza, az egyik 7 km, a hosszabb 17 km hosszú. A Hoffmann Vadászháztól
indul az Erdőismereti tanösvény, mely összesen nyolc pontot köt össze és szintén egy kört lehet rajta
megtenni.
Kerékpárkölcsönzés az esztergomi szállodákban lehetséges, kajak, kenu bérlésre a
sportegyesületnél van mód, kishajó kölcsönzésre egyelőre nincs lehetőség az Esztergom és Térsége
Turisztikai Egyesület működési területén jelen pillanatban.
A TDM szervezet működési területén négy lovasturizmusba is potenciálisan bekapcsolható
lovarda található, melyek mindegyike kínál tereplovaglási lehetőséget is. A hálózatba kapcsolt
szolgáltatók és túraútvonalak kialakítása, valamint működtetése az előbb már említett európai uniós
pályázati források megnyílása esetén nagyobb lendületet kap, melybe ezen szolgáltatókon keresztül a
desztináció is be tud kapcsolódni.
5. táblázat – A Bejárható Magyarország Program aktív turisztikai hálózatába bekapcsolható partnerek
település
Nyergesújfalu-Lábatlan
Esztergom

partner
Zoltek Nyergesújfalu SE
Esztergomi Kajak-Kenu
sportegyesület

Nyergesújfalu

Csemete Lovaspark

Lábatlan

Szatai Tanya

Kesztölc
Esztergom

Klastrom Lovasudvar
Sátorkőpuszta

szolgáltatások
vízitúrapont
hajóbérlés, szállás (20 fő),
sátrazás (70 fő), vizesblokk,
tűzrakóhely
futószár, tereplovaglás,
versenyeztetés, táboroztatás
futószár, tereplovaglás,
táboroztatás
futószár, tereplovaglás
futószár, tereplovaglás,
versenyeztetés

Forrás: viziturapont.hu, lovasok.hu

Az eddigiekből kiderült, hogy Esztergom és térsége igen széles aktív turizmushoz kapcsolódó
kínálattal rendelkezik, melyek jellegüknél fogva építenek a helyi lakosokra és a távolabbról érkezőkre
egyaránt. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy jelentőségüket tekintve regionális szintű vonzerőkről
beszélhetünk, melyek közül a turistaútvonalak különösen nagy látogatottságnak örvendenek. Az aktív
turizmus iránt fogékony rétegek igen jól körülhatárolhatók, ami az alapja a velük történő sikeres
kommunikációnak.

Szállás- és vendéglátóhelyek kínálata
Ebben az alfejezetben áttekintjük a turisztikai szuprastruktúra elemeit: a szállás- és
vendéglátóhelyeket, azok kapacitását. Összességében az látható, hogy a szálláshelyek kapacitása
2008 óta az első időszakban stagnált, de az utóbbi években növekedésnek indult. Az Esztergom és
Térsége Turisztikai Egyesület működési területén háromezer férőhely áll rendelkezésre a 25
kereskedelmi- és 54 üzleti célú egyéb szálláshelyeken. Természetesen a döntő hányadát Esztergom
tudhatja magáénak, jelentősebb férőhely-kapacitások Dömösön, Pilismaróton és Nyergesújfaluban
találhatók, ezek jellemzően közösségi szálláshelyek és kempingek.
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Szálláshelyek megoszlása a desztinációban
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Forrás: KSH
A férőhely-kapacitás 15%-a magánszálláshely, 12%-a panzió, 19%-a közösségi szálláshely, 22%-a
szálloda, valamint 32%-a kemping és üdülőház. Jelen pillanatban szállodával csak Esztergom
rendelkezik, a hat egységben összesen 639 férőhely van. Ennek 44%-a – 3 egység 281 férőhellyel –
tartozik a négy, illetve három csillagos kategóriához, a többi három egység nem soroltatta be magát a
HotelStars Union rendszerbe, ami arra enged következtetni, hogy legfeljebb középkategóriás házakról
beszélhetünk.
A korábbi években is felmerült már Esztergomban a magasabb minőséget képviselő
szegmens bővítése a szállodapiacon, de a 23 szobás egészségügyi szolgáltatásokra alapozó és a másik
154 szobás, jelen pillanatban még 45%-os készültségi fokon álló szálloda megnyitása még várat
magára. Ez a 63%-os szállodai kapacitásnövekedés ugrásszerű vendégforgalom növekedéssel is járna,
ezen túlmenően új vendégkör megcélzására is lehetőséget adna.
A kereskedelmi szálláshelyek megoszlása a térségben számuk és kapacitásuk
szerint (2016)
egységek

férőhelyek

44%

24%

26%

20%

25%

23%

14%

12%
8%

4%

hotel

panzió

közösségi
szálláshely

kemping

üdülőház
Forrás: KSH

Az ábra jól mutatja a szálláskapacitás előnytelen szerkezetét, azaz az egyéb szálláshely-kapacitás
túlsúlyát. Általános jellemző a szálloda típusú szálláshelyeknél a kis üzemméret, a jelen pillanatban
Esztergom legnagyobb szállodája is mindössze 95 szobával rendelkezik.
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A szálláshelyek terén történő fejlesztéseket, a beruházói kedvet alapvetően befolyásolja a
turisztikai vállalkozások várható jövedelmezőségének alakulása. Ezt meghatározza a jelenlegi
kapacitások kihasználtsága és a szolgáltatások árszínvonala.
Szobakapacitás-kihasználtság kereskedelmi szálláshelyeknél (2016)
országos

Dunakanyar ÜK*

Esztergom

56,20%

52%
46,80%

44,30%
35,40%

38,10%
23,60%

13,10%

kszh

szállodai típus

szállodák

egyéb szh
Forrás: KSH

*jogszabályi változások miatt 2015 évi adat

Az világosan látszik az ábrán, hogy a jelenlegi kapacitások értékesítése is alatta marad az országos és
a térségi adatoknak.
Férőhelykapacitás-kihasználtság kereskedelmi szálláshelyeknél (2016)
országos

Dunakanyar ÜK*

42,10%
38,30%

Esztergom

40,20%

32,10%

29,90%

24,80%
14,80%

8%

kszh

szállodai típus

szállodák

egyéb szh
Forrás KSH

*jogszabályi változások miatt 2015 évi adat

A férőhely-kihasználtság terén valamivel jobb a helyzet, ami a strukturális jellemzőkből adódik,
viszont a térségben domináló egyéb szálláshelyek ilyen téren tapasztalható kihasználtsága messze
elmarad az egyébként is alacsony országos átlagtól.
Az elmúlt évtized árbevételeit vizsgálva egyértelmű növekvő trendet figyelhetünk meg
kistérségi szinten a kereskedelmi szálláshelyek esetében. Természetesen megjelenik az idősor elején
a gazdasági válság és recesszió turizmusra gyakorolt negatív hatása, ahogy az utóbbi évek
szállodafejlesztésének pozitív eredménye is.
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Kereskedelmi szálláshelyek bruttó árbevételei az esztergomi térségben
2008-2016 között (eFt)
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Forrás: KSH

Az, hogy ez az örvendetes növekedés mennyire a szállodai típusú szálláshelyeknek köszönhető, jól
látszik, ha megvizsgáljuk a térség szálláshely-kapacitásának 60%-át kitevő egyéb kereskedelmi
szálláshelyek bevételtermelő képességét. Itt sajnálatos módon egyértelmű és jelentős mértékű
csökkenést látunk. 2008-ban realizált 71,7 millió forintos bruttó szállásdíjbevétel 2016-ra 44,7
millióra csökkent gyakorlatilag változatlan kapacitás – 8 egység, 1500 férőhely - mellett.
Átlagár a kereskedelmi szálláshelyeken 2016-ban (Ft)
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Esztergomi térség
Forrás: KSH

*jogszabályi változások miatt 2015 évi adat

Az átlagárak alakulásának vizsgálata során sajnálatos tényként rögzíthetjük, hogy az országos átlag
felének szintjén alakulnak a térség árbevételei, valamint itt is a nyomára bukkanunk a
kiegyensúlyozatlan szálláshelyi szerkezetből adódó jelenségeknek. Itt csak utalunk a desztináció
imázsa és az érvényesíthető szolgáltatási árszínvonal összefüggésére, ami előtérbe helyezi az egész
Dunakanyar újrapozícionálásának szükségességét, s ehhez természetesen az általunk tárgyalt térség
is hozzá tartozik. Egyedül a panziók nyertesei a jelenlegi helyzetnek, mivel a szűkös szállodai kapacitás
miatt olyan fizetőképes vendégkörre tesznek szert, ami lehetővé teszi a magasabb árképzést.
A bevételek vizsgálatánál fontos mutató a REVPAR – revenue per available room -, ami a
kapacitáskihasználtság és a realizált bevételek együttes hatását vizsgálja. Itt is azt látjuk, hogy a
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panziók teljesítménye megfelel az országos átlagértéknek, míg a szállodák esetében a fele, az egyéb
szálláshelyek esetében pedig az országos érték 64%-át éri el a térségi átlag.
Esztergomnak a térség turizmusában elfoglalt kiemelkedő szerepét jelzi a vendéglátóhelyek
száma is, lévén a kereskedelmi vendéglátóhelyek 78%-a a városban található, a többi településen a
20 egységet sem éri el. A KSH hivatalos nyilvántartása szerint 260 egységet jelent ez Esztergom
esetében, melyben természetesen minden üzlettípus megtalálható. Trendet nem tudunk vizsgálni,
mivel jogszabályi okok miatt 2007 és 2010 között adatot nem hoz nyilvánosságra a hivatal, illetve a
nyilvántartási kategóriák is megváltoztak. Az utolsó, 2007-es egységszámhoz képest viszont jelentős
változást állapíthatunk meg, tíz év alatt több mint 24%-kal nőtt a kereskedelmi vendéglátóhelyek
száma Esztergomban, ezen belül a cukrászdák száma megháromszorozódott.

Garantált programok kínálata
Az elmúlt időszakban a városba érkező turisták tudatos látogatómenedzsmentjével nem
foglalkozott szervezet, vagy utazási iroda. Az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület irodája idén
tavasszal nyílt meg és a főszezonban több garantált programot is elindít. Az egyik program a
városnéző séta lesz, a másik a sétahajózás, melyre várják az érdeklődőket.
Az elkezdett irány mindenképp kívánatos és egybevág azon célkitűzéssel, hogy a város és
környéke minél tartalmasabb élményekkel tudjon szolgálni az idelátogatóknak. Ez az a pont, ahol a
környék szolgáltatói, programszervezői is be tudnak kapcsolódni a turizmusba és megtapasztalhatják
a TDM szervezet létezésének előnyeit. A cél mindenképpen az, hogy a hét minden napját átfogó,
széles választékú, célcsoportorientált kínálat jöjjön létre legalább a főszezoni időszakban, ezzel is
növelve a turisták által a térségben generált bevételeket.
Ezen túl fontos szempont, hogy a TDM szervezet saját bevételeinek egyik fontos forrása kell
legyen a jövőben ez a terület. Ennek érdekében a szálláshelyekre is fontos feladat hárul, hiszen rajtuk
keresztül juthat el a leggyorsabban az információ a vendégekhez. Minél több bevétele van a TDM
szervezetnek, annál többet tud marketing tevékenységre fordítani, ami erősíti Esztergom és térsége
piaci helyzetét és imázsát, mely több vendéget és befektetőt vonz. Ez az a közös érdekeltség, aminek
felismerése minden turizmusban érintett számára fontos és ami miatt nélkülözhetetlen a településiés térségi turizmus menedzsmentben a helyi szintű TDM szervezet.
növekvő
saját
bevételek

több
marketing
aktivitás

több
vendég

erősödő
imázs

több
befektető
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Esztergom és térsége turisztikai kínálatának SWOT elemzése
Erősségek:
 ismert úti cél
 jó földrajzi elhelyezkedés
 kirándulóhajó összeköttetés a
fővárossal
 jó megközelíthetőség
 történelmi alapokra támaszkodó széles
kulturális ajánlat
 országos hírű gyűjtemények
 Esztergom egyházi központi státusza
miatt a vallási turizmus országosan
ismert és kiemelt úti célja
 a magyar zarándok utak állomása
 jól kiépített, népszerű kirándulóutak a
környéken
 folyami cruiser-ek számára alkalmas
kikötő
 vízitúra kikötőpont
 rendszeresen megrendezésre kerülő,
bevezetett rendezvények
 partnerségi alapon működő turisztikai
desztináció menedzsment tevékenység
elindulása
Lehetőségek:
 szállodafejlesztések befejezése
 proaktív értékesítést támogató
marketing tevékenység
 városmarketing tudatos erősítése
érdekében középtávú
marketingstratégia kidolgozása
 bekapcsolódás a Dunakanyarban és a
Duna-Gerecse térségben működő
hálózatokba
 bekapcsolódás nemzetközi hálózatokba
 célcsoportokra szabott garantált
programok szervezése
 vízi összeköttetés kialakítása a térségen
belül és Komárom irányába is
 a turisztikai szolgáltatók bevonása a
sokszínű kínálat biztosítása érdekében
 elő- és utószezoni rendezvények
szervezése kifejezetten turisztikai céllal
 helyi lakosság turizmus iránti
érzékenyítése
 helyi lakosság bevonása a turisztikai
programok kialakításába és
lebonyolításába

Gyengeségek:
 városkép állapota
 a Bazilikán kívüli kulturális kínálat
alacsony látogatottsága
 szálláshelyek előnytelen szerkezete
 alacsony szállodai kapacitás a magasabb
kategóriában
 szálláshelyek alacsony kihasználtsága
 biztonságos kiépített kerékpárút hiánya
Tát és Visegrád közötti szakaszon
 Dunára épülő programok hiánya
 főszezonon kívül csekély számú
rendezvény
 térségi kínálati elemek
összekapcsolásának hiánya
 akadozó információáramlás
 rendezvényekről nincs időben elérhető
információ
 információs anyagok hiánya
 turisztikai információs pontok hiánya
 a látogatók számára szervezett
garantált programok alacsony száma
 kínálat hálózatba szervezésének
alacsony szintje
Veszélyek:
 település szintű fejlesztések lassulása,
netán elmaradása
 szállodai beruházások végleges leállása
 forráshiány
 marketing aktivitások nem
rendszerszintű kezelése
 helyi TDM szervezet munkájának
ellehetetlenülése
 összefogás hiánya, a turizmusban
érdekelt felek alacsony aktivitása
 turisztikai hálózatokba történő
bekapcsolódás elmaradása
 nemzetközi szintű kapcsolatok
kiépítésének sikertelensége
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Esztergom és térsége iránti turisztikai kereslet elemzése
Esztergom azon desztinációk közé tartozik, ahol jelentősen nagyobb kirándulóforgalom
jelentkezik, mint a több napos turistaforgalom, ahogy egyébként ez az egész Dunakanyarra jellemző.
Egységes módszertan nem áll rendelkezésre a kirándulóknak köszönhető turisztikai bevételek
rögzítésére, szokásaik elemzésére, s tovább nehezíti a helyzetet, hogy a Központi Statisztikai Hivatal is
csak a több napos belföldi utazásokról gyűjt és tesz közzé adatokat. Tekintettel arra, hogy a térség
látogatói között a belföldiek jelentős túlsúllyal képviseltetik magukat (82%), ez azt jelenti, hogy egy
nagyon fontos területről legfeljebb becsléseink vannak, pedig a vállalkozások jelentős része függ a
kirándulóforgalomtól. A város Integrált Településfejlesztési Stratégiája jóllehet hivatkozik egy éves 1 –
1,5 milliós látogatószámra, de ezt semmilyen más, akár indirekt adattal sem sikerül hitelt érdemlően
alátámasztani, ezért a magunk részéről ezt nem tekintjük jelen stratégia monitoring tevékenységének
kiindulási értéke szempontjából hiteles adatnak.
A vendégéjszakák alapján mintegy 104ezer itt éjszakázó vendéggel számolhatunk, ehhez jön
az évi 30ezres utazóközönsége a kirándulóhajóknak, a múzeumok és kiállítóhelyek 150ezres
közönsége, a rendezvények alkalmankénti 20-30ezer látogatója, a folyami cruiser-ek öt-hatezres
közönsége, a kerékpáros turizmus keretében átutazó tízezer turista, a zarándokútlevéllel rendelkező
egyének és csoportok közel négyezres tömege és a standard dunakanyari túrát járó külföldi
turistacsoportok, valamint a térségbe túrázni érkező bakancsos turisták százezres csoportja. Az egyes
szegmentumok között természetesen van átfedés, de ennek tudatában az éves látogatószámot a
magunk részéről 800ezerre becsüljük. A Szent István Emlékhely projekt fejlesztési igényét tekintve az
általános pályázati elvárásoknak megfelelően legalább 120ezerrel kell növelni bizonyíthatóan a
fejlesztést követően a látogatószámot, ami ebben az esetben 15%-os növekedést jelent. Későbbi
javaslatainkban olyan desztinációfejlesztési irányokra és eszközökre teszünk javaslatot, melyek ezt a
célértéket biztosítják.
Ebben a fejezetben számbavesszük a térség iránt megmutatkozó keresletről rendelkezésre
álló konkrét adatokat, valamint a keresleti oldalon végzett kutatásaink eredményeit mutatjuk be.
Saját kutatásainkat az Esztergomba érkező turisták és a hivatásos utaztatók körében folytattuk le. Az
eredmények segítenek a jelenlegi helyzet pontosításában és a jövőben követendő fejlesztési irányok
kijelölésében.

A vendégforgalom jellemzői
Esztergom és térségére elsősorban a szabadidős turizmus a jellemző, az üzleti turizmus
részaránya 10% alatt van. Fő motiváció a szabadidő eltöltése, pihenés, ami erős kulturális
érdeklődéssel párosul. A másik jellemző szabadidős alcsoport a szabadidejüket aktív kikapcsolódással
töltők tábora, ők a bakancsos túrázók, kerékpárosok, vízitúrázók.
A vizsgálódásunk során szembesültünk azzal a problémával, hogy rendkívül nagy eltérés
tapasztalható az önkormányzati és a hivatalos statisztikai adatok között. Az IFA-köteles
vendégéjszakák és a KSH adatok legalább trendjükben hasonló változást mutatnak, jóllehet még nem
ismeretesek a magánszálláshelyre vonatkozó pontos adatok. A turizmusból származó bevételek
szempontjából viszont egyáltalán nem mellékes, hogy míg 2014 és 2015 folyamán a vendégéjszakák
45-46%-a volt köszönhető munkavállalóknak, addig ez az arány 65%-ra emelkedett az elmúlt évben.
Más IFA-körön kívüli szegmensek – kiskorúak – részaránya érdemben nem változott a szóban forgó
három év folyamán.
24

Vendégéjszakák alakulása a különböző nyilvántartások szerint
2014-2016 között
önkormányzat

IFA-köteles

KSH

208538
134468

101135

96105

103968*

84274

73257

72406

55858
2014

2015

2016

*kszh-k vendégéjszakái

Tekintettel arra, hogy a támogatások kapcsán alkalmazott indikátorok között a hivatalos KSH
adatokat fogadja el az Irányító Hatóság, a továbbiakban itt is azok kerülnek bemutatásra.
Mindazonáltal megfontolásra ajánljuk a pontos adatgyűjtési rendszer kialakítását, illetve a helyi adó
fizetési kötelezettség feltételeinek átvizsgálását.
A központi adatok szerint mintegy 49 ezer turisztikai célú vendégérkezést és 96ezer
vendégéjszakát regisztráltak Esztergomban, melynek 20%-a külföldi állampolgárnak volt köszönhető.
Vendégforgalmi adatok változása Esztergomban 2010-2015 között
Külföldi vendégek száma (fő)
Külföldi vendégéjszakák száma (éjszaka)

Belföldi vendégek száma (fő)
Belföldi vendégéjszakák száma (éjszaka)
76116

80000
60000
40379

38268

19054
20000 16580

19989

40000

0

8230
2010. év

10629

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

Forrás: KSH

Természetesen megvizsgáltuk térségi szinten is a vendégforgalom alakulását. Eltérő
trendeket nem tapasztaltunk, ami annak is köszönhető, hogy a térség Esztergomon kívüli területén a
vendégérkezések 3,5%-a, a vendégéjszakák 5%-a realizálódik. A szálláshelyi struktúra és megoszlásból
adódóan az Esztergomban található egyéb üzleti célú – magánszálláshely – egységekben a térségi
adatok 22, illetve 28%-a esik.
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Vendégforgalom alakulása a térségben 2010-2015 között
vendégek száma

VÉJ

100870
92616

87607

83281
58484
48910
27549

25192

2010. év

2011. év

40238

41296

43892

2012. év

2013. év

2014. év

50645

2015. év

Forrás: KSH

Természetesen vizsgáltuk a kereskedelmi szálláshelyek forgalmának alakulását is, ahol
világosan látszik a gazdasági válság és recesszió turizmusra gyakorolt hatása és az azt követő szerény
növekedés. A 2016-os kiugró adat egyértelműen a Portobello Wellness & Yacht Hotel megnyitásának
köszönhető. Ez azt is mutatja, hogy ha a jelenleg még befejezésre váró szállodai projektek célba
érnének és Esztergom kapacitása ezzel mintegy 180 szobával bővülne – az majdnem a duplája a
Portobello szállodáénak -, mire számíthatnánk hosszú távon.
Vendégforgalom alakulása a kereskedelmi szálláshelyeken a térségben
(2008-2016)
Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (fő)
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)

110847
81742

76568

82365

79007

37723

39803

83985

66579
51576

35767

31641

24565

55261
42421

37432

42662

22359

2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év

Forrás: KSH

A külföldi vendégek száma az utóbbi évtizedben összesen 5%-kal nőtt, azaz inkább
stagnálónak mondhatjuk, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma ennél nagyobb mértékben, 23%kal csökkent. A belföldi szegmensben épp ellenkezőleg alakult a helyzet, dinamikus növekedésnek
lehetünk tanúi: a vendégek száma 73%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 62%-kal nőtt
2008 és 2016 között. Az eltérő dinamika viszont azt is mutatja, hogy a tartózkodási idő is csökkent az
elmúlt években. Jelenleg térségi szinten az átlagos tartózkodási idő 2 nap, ami jóval alatta van az
országos átlagnak (2,58).
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Külföldi és belföldi vendégforgalom alakulása a kereskedelmi szálláshelyeken
a térségben (2008-2016)
Külföldi vendégek száma (fő)

Belföldi vendégek száma (fő)

Külföldi vendégéjszakák száma (db)

Belföldi vendégéjszakák száma (db)
91268

56311

45154
26117
25431

19579

9650

10107

2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év

Forrás: KSH

A szezonális hatás Esztergomban is jelentkezik a kereskedelmi szálláshelyeken, de az ábrán jól
látszik a szezonálisan működő egységek bekapcsolódásának hatása is május és szeptember között. A
két legfontosabb hónap a megszokott július és augusztus, az eltérő dinamikájú trendvonalak
mutatják, hogy ebben az időszakban a tartózkodási idő is megnövekedik (2,4 nap). Potos adataink
nincsenek, de azt feltételezzük, hogy a nyári hónapok kiemelkedő vendégforgalmát befolyásolják az
ekkor megrendezésre kerülő városi szintű nagyrendezvények.
Szezonalitás a kereskedelmi szálláshelyeken 2016-ban
vendégek száma

VÉJ száma

17060

10073

6026

5933

7167

18021

8392

5406

4089
1971

10446
8498

8824
3996

3047

Forrás: KSH

Az egyéb szálláshelyek – mint korábban bemutattuk – nagy kapacitást képviselnek a
kereskedelmi szálláshelyeken belül, ezért külön vizsgáltuk azok vendégforgalmát is térségi szinten. A
statisztikai adatokból látható, hogy ez a kapacitás május és szeptember közötti öt hónapon át tart
nyitva és kihasználtságuk még így is rendkívül alacsonynak mondható, nem éri el átlagosan a 10%-ot
a működési idejük alatti időszakban. Bár bizonyos növekedést látunk az elmúlt öt évben, trendet nem
lehet megállapítani. Az hogy a júliusi adatok alatta maradnak az előszezoniaknak, arra enged
következtetni, hogy a szállástípust igénybe vevő vendégkör nem fő szabadságát tölti el a térségben,
mégha a júliusi tartózkodási idő 2,1 nap, ami magasabb az átlagnál.
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Vendégérkezések számának alakulása az egyéb kereskedelmi szálláshelyeken
(fő)
2012

2013

2014

2015

2016
2310

2500
2081

2015

2000

1745

1500

1000

695

500
0

május

június

július

augusztus

szeptember
Forrás: KSH

A tartózkodási időt vizsgálva még az is feltűnő, hogy szeptember kivételével (2,3) csökkenő
tendenciát látunk minden hónapban, májusban 1,4, júniusban 1,7, júliusban 2,1, augusztusban 1,6
nap volt a tartózkodási idő 2016-ban. Ez arra enged következtetni, hogy az egyéb szálláshelyek
vendégköre jellemzően egy éjszakát tölt itt, ami az aktív turizmusban résztvevők egyik jellemzője.
Ugyanez mondható el a zarándokszállások közönségéről is, ami szintén jelentős szegmens a
térségben.

A vendégkörre vonatkozó kutatás eredményei
A turisták körében is végeztünk kutatást a tavasz folyamán elsősorban azzal a céllal, hogy
megismerjük a térségben való mozgásukat, látogatási szokásaikat és elégedettségüket a jelenlegi
kínálattal kapcsolatban. A kutatás nem tekinthető reprezentatívnak, mivel a minta nem felel meg a
feltételeknek, mégis fontos támpontot jelent számunkra, ugyanis vannak olyan eredmények, melyek
reprezentativitástól függetlenül hasznos információt tartalmaznak. Reprezentatív mintára esély akkor
lett volna, ha a szálláshely-szolgáltatók is bevonhatók lettek volna, hiszen ők rendelkeznek olyan
vendégadatbázissal is, melyek felölelik éves szinten az Esztergomban és térségében megjelenő
szegmentumokat. Egy vendégoldali kutatásra mindenképp szükség lesz a megfelelő monitoring
folyamatok elvégzéséhez, ezért a kérdőíves lekérdezésre a főszezonban és az utószezonban is sort
kell keríteni.
A szakmai oldalt is megkérdeztük természetesen, hiszen a hivatásos utaztatók ma már
egyértelműen a turisták fejével gondolkoznak, nagyban függ az ő megítélésüktől, hogy milyen
desztinációt programoznak, milyen kiegészítő programokat kínálnak fel külföldi partnereiknek.
Segítségünkre voltak a beutaztató irodák szakmai szervezetének tagjai, illetve azok 42%-a. A
beutaztató irodák véleménye azért is fontos esetünkben, mivel a turisták közvetlen lekérdezése során
nem sikerült külföldiekkel kapcsolatba kerülni.
A kérdőíves lekérdezésben résztvevők 35%-a a fővárosból, 28%-a az agglomerációból, további
25% Komárom-Esztergom, Fejér és Győr-Moson-Sopron megyéből érkeztek, míg az Alföldiek 12%-kal
képviseltették magukat. 19-19%-ot képviseltek a fiatal felnőttek és az 55 év felettiek, a 26-35 év
közöttiek aránya 21% volt, míg a 36-55 közöttieké 40%. Korosztály szerint tehát minden csoport
képviseltette magát.
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A megkérdezettek 55%-a csak egynapos kirándulásra érkezett Esztergomba, 34%-uk 2-4
éjszakát töltött el itt, az 1 éjszakára érkezettek mindössze 6%-ot képviseltek, míg a 4 éjszakánál
hosszabb időre a megkérdezettek 4%-a maradt.
Milyen céllal érkezett Esztergomba?
45%
kirándulás, túrázás

38%

pihenés, szabadidő etöltése

36%

múzeumlátogatás

26%

Aquasziget, fürdő meglátogatása

15%

ismerősök meglátogatása
munkavégzés

13%

rendezvény, fesztivál

13%
11%

szórakozás

6%

sport
tanulás

2%

A legtöbben a kirándulást, túrázást jelölték meg utazásuk céljaként, a szabadidő eltöltését
38%, a múzeumlátogatást 36% jelölte be, a megkérdezettek több mint egynegyede szándékozott
ellátogatni az Aquaszigetbe, vagy fürdőbe.

Mi volt a legvonzóbb Esztergomban az Ön számára?
71%

Bazilika
54%

szép természeti környezet
37%

Visegrádi-hegység túraútvonalai

34%

kisvárosi hangulat
27%

Vármúzeum

24%

jó megközelíthetőség
17%

Keresztény Múzeum

15%

Aquasziget

12%

Búbánatvölgy

12%

múzeumok, kiállítások

10%

kirándulóhajó
a rendezvény színes programja

7%

Más

5%

kutyabarát szálláshely és város

5%

Esztergomi Várszínház

5%

sportolási lehetőségek

5%

Arra kérdésre, hogy utazása előtt mi volt a legvonzóbb, ami befolyásolta a döntését
Esztergom mellett, 71% a Bazilikát válaszolta. A szép természeti környezet és a környező hegyek
túraútvonalai is jelentős számú embernek volt fontos szempont. A múzeumok közül a Vármúzeum és
a Keresztény Múzeum konkrétan is meg lett nevezve, de már jóval kisebb arányban.
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Tartózkodása alatt meglátogatott helyek
93%

Bazilika

51%

múzeumok
27%

Aquasziget, fürdő

22%

Dunapart

17%

túraútvonalak, kirándulóhelyek
10%

séta a városban

Szamos cukrászda

7%

Dzsámi

7%
7%

Sz.Tamás kápolna
Prímás Pince

5%

Visegrád

5%

kisvonatozás

3%

Várszínház

2%

tatai vár

2%

A tartózkodásuk alatt meglátogatott helyek az előzetes említésnél magasabb arányban
képviseltetik magukat, jóllehet a sorrend lényegében nem változik. Az ábrán is jól látható, hogy szinte
mindenki felkeresi a Bazilikát, függetlenül utazásának céljától és motivációjától. Ezen kutatásunk is
alátámasztja azt az általános kutatói tapasztalatunkat, hogy noha a szép természeti környezet az
egyik legmarkánsabban megjelenő döntést befolyásoló tényező a desztináció kiválasztásánál, ez nem
jelenti feltétlenül azt, hogy megérkezve fel is keresi a turista a természeti értékeket. A két ábrát,
annak eredményeit összehasonlítva szembetűnő az Aquasziget pozíciójának változása. Ez további
kutatásokat érdemelne, így csak vélelmezzük, hogy nem mindenki számára ismert az élményfürdő,
így utazás előtt nem jelenik meg döntést befolyásoló tényezőként sem, viszont szívesen
meglátogatják, ha tudomást szereznek róla. Valószínűleg a válaszadók között többen voltak, akik a
fürdővel egybe épült szállodában éjszakáztak, így szolgáltatási csomagjuk részét képezte a
fürdőbelépő is.
Vizsgáltuk a minta költését is összegszerűen és a teljes tartózkodásra vonatkoztatva. A
legtöbben legfeljebb 20ezer forintot költöttek tartózkodásuk alatt. Ebbe a kategóriába tartozók
mintegy fele tízezer forintnál is kevesebbet költ,
Tartózkodás alatti teljes költés
ami összefügg a tartózkodási idejükkel, azaz
hogy ők nem éjszakáznak a városban. Ez az
max. 20e Ft
20-80e között
80e Ft felett
eredmény egyébként teljes mértékben megfelel
a hivatalos országos statisztikának is, miszerint
a belföldi turisták átlagos költése napi 5.200 Ft
15%
fejenként.

28%

A magas költésűek mind 5 éjnél hosszabb időt
töltenek Esztergomban és részben dolgoznak.

57%

Talán a legfontosabb eredménye a
lekérdezésnek a vendégelégedettség volt. A
megkérdezettek tizenhét szempontot
véleményeztek egy ötös skálán, az iskolai
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értékelésnek megfelelő módon, azaz maximális elégedettségüket ötössel fejezhették ki. A tizenhét
szempont alapján képzett átlagos elégedettségi mutató 3,9 Esztergom esetében.
Látogatók elégedettségi indexe
helyi közlekedés
utak minősége
programkínálat

környezet tisztasága

szálláshely
múzeumok, kiállítóhelyek
4,59
4,53 anyagának bemutatása
4,34 helyiek segítőkészsége

3,23
3,27

4,3 közbiztonság

3,55

4,19 helyi programok (városnézés,
stb.)

3,56

3,59
megközelítés
tömegközlekedéssel
ár-érték arány

4,12 turistautak jelölése

3,71

4,05
vendéglátóhelyek

3,74
tájékoztató anyagok,
3,78
prospektusok
útbaigazító táblák, info
pontok

3,98

szolgáltatók
vendégbarátsága
rendezvény színvonala

3,79

A kérdőíven szerepeltetett értékelési szempontok kiterjednek a turisták véleményalkotását
meghatározó összes tényezőre, más szempontból nézve, a desztináció menedzsment által átfogott
területek mindegyikére. A desztináció menedzsment tevékenységben szerepet játszó három
főszereplő – szolgáltatók, települési önkormányzat és TDM szervezet – között világosan felosztható a
17 terület, amiért felelős. Néhány esetben előfordulhat, hogy adott terület több szereplőnél is
előfordul. Ilyen például a rendezvényekkel kapcsolatos terület, mivel bizonyos eseményeket
vállalkozások, míg másokat adott esetben a TDM szervezet rendez meg.
6. táblázat – Kompetenciák és felelősségi területek a turisztikai desztinációban
települési önkormányzat
- közbiztonság,
- köztisztaság, településkép,
- tömegközlekedés, helyi
közlekedés
- utak minősége

szolgáltatók, intézmények
TDM szervezet
- szállás- és vendéglátóhelyek, - helyi programok,
- tisztaság, higiéné,
programkínálat,
- vendégbarátság,
- rendezvények,
- rendezvények,
- információs táblák és
programkínálat,
anyagok, prospektusok,
- turistautak,
- helyiek segítőkészsége
- ár-érték arány
Tekintettel arra, hogy a turisták értékítéletét a desztinációról – jelen esetben Esztergom és
térségéről – a teljes szolgáltatási lánc leggyengébb eleme határozza meg, ezért fontos, hogy
mindhárom érdekelt oldal a saját területén működjön professzionálisan és világosan történjen meg
az egyes területek lehatárolása a hozzátartozó felelősségi, s döntési körökkel együtt. Így elkerülhetők
a párhuzamosságok, gördülékeny lesz az együttműködés, valamint az egyes munkafolyamatokat a
gyorsaság, hatékonyság és magas szakmai színvonal jellemzi. Ennek köszönhetően folyamatosan és
egyre jobban javulhat a desztináció megítélése.
A Tripadvisor véleménymegosztó oldal eredményeit is áttekintettük. A Bazilikán kívül az öt
múzeum és az Aquasziget szerepel a programok között jelen pillanatban, melyek 628 értékelés során
kivétel nélkül csak kiváló, vagy nagyon jó értéket értek el, az összesített átlaguk 4,3. A 33
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vendéglátóhely közül négy szerepelt gyenge értékeléssel, a 767 vélemény alapján az átlag 4,55. A hat
szálláshelyet 210 fő értékelte, és mivel ebben a csoportban csak kettő esett a kiváló és a nagyon jó
kategóriába, az átlagértékük 3,7 lett. Amennyiben a későbbiek folyamán a TDM szervezet be tudja
illeszteni feladatai közé a desztinációs minőségmenedzsmentet, érdemes mélységében is elemezni a
véleménymegosztó oldalak tartalmát.
Kérdőíves kutatást végeztünk a legjelentősebb beutaztató irodákat tömörítő szervezet, a
Magyar Beutaztatók Szövetsége – MABEUSZ - tagjai körében is. Döntő többségében európai
országokból utaztatnak be, 75%-uk érdekelt a német piacon, kétharmaduk vendégköre a többi
klasszikusnak számító küldőországból érkezik, minden negyedik foglalkozik Oroszországgal, vagy a
Távol-keleti piaccal. Vendégeik fele 3 éjszakát tölt Magyarországon, további 38% kettőt. 88%-uk az
utóbbi időben, vagy 2016 folyamán járt a Dunakanyarban utoljára személyesen, Esztergom esetében
ez már csak minden másodikra volt jellemző. Ettől függetlenül kivétel nélkül mindenki kínálatában
szerepelteti Esztergomot. Ennek tükrében meglepő volt, hogy a válaszadók egyharmada tudott
valamilyen Dunakanyarban létrejött fejlesztést említeni, igaz, ők minden ismerte Esztergomban,
Visegrádon és Szentendrén, sőt még Vácon is.
A vendégeik Esztergomban kivétel nélkül megnézik a Bazilikát, de már csak minden negyedik
utazásszervező említette a Keresztény Múzeumot, vagy a Vármúzeumot, de ezek meglátogatását a
rendelkezésre álló időtől teszik függővé. A folyami hajóval érkező csoportokon kívül a többiek
meglátogatják Visegrádot és Szentendrét is, az étkezéssel együtt értékesített programok esetében
arra ez utóbbi két település valamelyikén kerül sor általában.
Meglepő volt számunkra, hogy a Dunakanyarral legerősebben összekapcsolódó asszociáció
Visegrád volt, melyet Esztergom, s a harmadik helyen Szentendre követett. Esztergommal
kapcsolatos asszociációk terén természetesen a Bazilika került az első helyre szinte 100%-kal, viszont
a más ismételődően és jellemzően előforduló tényező nem volt, mindenki eltérő dolgokat említett a
főszékesegyházon kívül.
Fontos célja volt a kutatásunknak, hogy pontosan kiderüljön, milyen feltételeknek kellene
teljesülnie ahhoz, hogy az utaztatók révén Esztergomba szervezetten érkező turisták a jelenleginél
hosszabb időt töltsenek el.
Beutazó szegmens volumenének növelését segítő tényezők

63%

pezsgő életű városközpont, rendezett városkép

62%

megbízható minőségű 3-4* szállodák, vendéglátóhelyek
proaktív városmarketing

38%

rugalmas partnerek

37%
25%

egyéb

Az ábrán bemutatott tényezők részben szolgáltatói, részben önkormányzati hatáskörbe
tartozó fejlesztéseket kíván meg és markánsan jelenik meg a desztináció menedzsment hatáskörébe
tartozó terület is. Ez alátámasztja azt a tényt, hogy sikeres desztináció nincs a helyi érintettek
tevékenységnek megfelelő koordinációja nélkül, azaz az egymástól független, különálló fejlesztések
csak akkor válthatják be a hozzáfűzött reményeket, ha azok egymásra épülnek, egymást erősítik.
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Ehhez és a megfelelő időzítéshez, ütemezéshez tud hozzájárulni a desztinációfejlesztési stratégia és
ezért van kiemelt jelentősége a konszenzussal kialakított célrendszernek, az egymástól jól lehatárolt
működési, felelősségi és döntési köröknek.
Az ábrán található egyéb kategóriában olyan konkrét javaslatokat vontunk össze, melyeknek
jelentősége nagy, viszont említési gyakoriságuk néhány százalékot képviselt. Ilyen volt például a
különböző kényelmi szolgáltatások – lift, WC, stb. – bővítése, az igényeket figyelembe vevő megfelelő
nyitvatartási idő kialakítása, vagy a helyben szervezett aktív programlehetőségek bővítése.
Összefoglalva a keresleti oldalra vonatkozó kutatásainkat megállapítható, hogy az egynapos
látogatók száma magas Esztergomban és a környező hegyvidéken, a térség jól ismert úgy az egyéni
turisták, mind a hivatásos utaztatók körében, ugyanakkor a térségben éjszakázók száma messze
elmarad a lehetőségektől. Ennek következménye a turizmusból származó bevételek elvárható szint
alatti alakulása vállalkozói és önkormányzati oldalon, valamint a környék településeinek korlátozott
bekapcsolódási lehetősége a turizmusba.

Célpiacok és célcsoportok meghatározása
Az eddigiekben sorra bemutattuk Esztergom és térségének turisztikai kínálatát és a jelenleg
iránt megmutatkozó keresletet. A térségben fellelhető kiemelkedő turisztikai attrakciók két
terméktípust tesznek hangsúlyossá: a kulturális turizmust és az aktív turizmust. A turisztikai trendek
alapján az is ismert, hogy a kulturális és természeti örökség jól kiegészíti egymást, ezért az egyes
elemeket megfelelően egymáshoz kapcsolva rendkívül piacképes komplex termék kialakítására van
lehetőség. A versenyképes kulturális turisztikai termék már önmagában komoly tudatos
termékfejlesztést és piacépítést feltételez, aminek sikere azon múlik, hogy létrejön-e a megfelelő
alapokon nyugvó, szakmai szempontokat kölcsönösen figyelembe vevő koordináció és az ezért felelős
szervezet. A természeti környezetre is építő aktív turizmus révén fontos szempont lesz a környezeti
fenntarthatóság, ami szintén elképzelhetetlen a sok szereplő szoros együttműködése nélkül. Ezek
azok a nemzetközi tapasztalatok, melyek életre hívták világszerte a turizmusirányítás új formáit, az
alulról építkező TDM szervezeti rendszert. Ahhoz hogy a fejlesztések, létrejövő komplex termékek
piaci bevezetése sikeres legyen, alapvetően arra van szükség, hogy a lehető legpontosabban legyenek
meghatározva a célba veendő piacok és szegmensek.
A WTO előrejelzése szerint 2020-ra a legnagyobb szerepe a kulturális turizmusnak lesz a
legnagyobb szerepe a szabadidős utazások terén. Az ebben résztvevők általános jellemzői a










magasabb iskolázottság, speciális érdeklődés (pl. történelem, más kultúrák),
magasabb jövedelem, melyhez általában magasabb költési hajlandóság is párosul,
hosszabb tartózkodási idő a kiválasztott célterületen,
48 év feletti korosztály,
a tartalmas időtöltés iránti igény (value for time),
kapcsolat keresése a helyi társadalommal, a meglátogatott területen élő emberekkel,
törekvés a helyi kultúra, hagyományok, szokások megismerésére,
meglátogatott desztináción belüli kisebb, rövidebb túrákon, kirándulásokon való részvétel,
pozitív attitűd, erős érdeklődés.

A kulturális turizmusban résztvevők két legnagyobb csoportját képezik a kifejezetten a
kulturális örökség és a kortárs kultúra megismerésének céljából utazók és a különböző egyéb céllal és
motivációval utazók, akik a célterületen meglátogatják a kulturális és történelmi látnivalókat. Míg az
előbbiek a múzeumok, történelmi helyszínek és épületek látogatói, különböző fesztiválok közönsége,
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akik aktívan be is kapcsolódnak a programokba, sőt kifejezetten igénylik is ezt, addig a utóbbiak
számára fontos a pihenés, a rekreáció, ők a tipikus városnéző turisták. Létezik egy kisebb csoport is,
akik számára egyáltalán nem döntést meghatározó tényező a desztináció kulturális turisztikai
kínálata, de tartózkodásuk alatt bevonhatók ilyen jellegű programokba.
Turisták kulturális érdeklődés szerinti megoszlása
erősen motivált kulturális turista

érdeklődő, bevonható turista

eseti kulturális turista

kultúra-averziós turista

15%
20%

35%

30%

Az ábrán érzékeltetett megoszlás ismeretében kell a kínálatot tudatosan kialakítani az olyan
desztinációk esetében, ahol nagyon jelentős a kulturális elemek részaránya. Itt különösen fontos,
hogy ügyeljünk a változatos, sokféle impulzust adó élmények összekapcsolására, mert különben a
csomagajánlat könnyen elveszíti vonzerejét. Az azonos típusú élmények gazdáinak ezért célszerű
változatos megközelítésben, sokszor magát a látogatót is bevonva bemutatni saját gyűjteményét,
kínálatát. Az egyes elemek összekapcsolása során célszerű törekedni az egyediségre, ami további
hozzáadott értéket képvisel a látogatók számára. Ezt a koordinációt szintén a helyi szintű TDM
szervezet tudja felelősen elvégezni és egyben az összekapcsolt élményláncot a megfelelő
csatornákban elhelyezni.
A desztináció vonzerejét minden kétséget kizáróan meghatározza az adott fogadóterületen
fellelhető kulturális elemek száma, melyek öt nagy csoportba sorolhatók be:
1.
2.
3.
4.
5.

történelem
vallás, templomok, zarándokhelyszínek
zene, tánc
nemzeti konyha, gasztronómia
kézművesség, iparművészet, népművészet.

A felsorolt csoportok iránti érdeklődők motiváltsági intenzitása mindegyik esetben megfelel
az előbb bemutatott arányoknak. Azaz mindegyik esetében egy 10-15%-os arányt képviselnek
azok, akik számára az a terület jelenti a fő utazási motivációt.
Esztergom és térsége kínálatában – mint korábban azt már bemutattuk – jelentős szerepet
játszik az aktív turizmus is, különös tekintettel a természetjárásra, a kerékpáros turizmusra és kisebb
mértékben a vízi turizmusra. Az aktív turizmus résztvevőinek általános jellemzője, hogy szabadidejét
valamilyen testmozgással szereti eltölteni lehetőleg a szabadban. A környezet- és egészségtudatos
gondolkodás terjedésével egyre nagyobb mértékben jelenik meg ezen turisztikai terméktípus. Ebben
az esetben a fő vonzerő általában a természeti környezet és fontos természetesen maga a mozgás, a
sporttevékenység, s egyre inkább az élményszerűség. Szintén fontos jellemzője ennek a turizmus
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típusnak, hogy a szabadtéri tevékenységek közben kulturális élményelemekre is nyitottak a benne
résztvevők, ami annak köszönhető, hogy a csoportjellemzők jelentős része megegyezik a kulturális és
az aktív turizmus esetében.
Az aktív turizmus szintén sok területen kapcsolódik az ökoturizmus fogalmához és több
hasonlóságot mutat. A sokféle jellemző közül a magunk részéről a környezetért felelősséget vállaló
magatartásformát – felelősségteljes utazást, felelős turistát -, a viszonylag zavartalan természeti
területek meglátogatását, megfigyelését és a látogatás révén a helyi lakosok jólétéhez történő
hozzájárulást emelnénk ki.
Az aktív turizmusban, az ökoturizmusban résztvevőkről elmondható, hogy









rendszeres, rutinos utazók,
magasabb képzettséggel rendelkeznek,
átlagos, vagy annál magasabb fizetőképességűek,
bár minden korcsoportban megtalálhatók, de az ökoturisták jellemzően inkább a közép és
idősebb korosztályhoz tartoznak,
véleményformálók, ismerőseikkel megosztják tapasztalataikat,
fontos számukra a helyi kultúra megismerése,
bármilyen szakvezetésnek a látnivalóknál örülnek,
kifejezetten érdeklődnek a helyi ételek, biotermékek iránt.

A felsorolásból jól látható, hogy jelentős az átfedés a kulturális turizmusban résztvevők
jellemzőivel. Ennek a terméktípusnak az alanyait is négy fő csoportba tudjuk sorolni, melyek mérete
tudatosságukkal fordított arányban csökken.
Turisták aktív turizmusban való részvételének megoszlása
alkalmi zöldturista

aktív zöldturista

ökoturista

elkötelezett ökoturista

8%

17%

40%

35%

Az alkalmi zöldturisták, akik esetében a fő motiváció nem a természeti elem, de minden
látványosságot megnéznek, igénylik kifejezetten az élményorientált szolgáltatásokat és nagyobb
komfort igényük van.
Aktív zöldturisták azok, akik számára a legfontosabb a természetben végezhető valamilyen aktív
tevékenység, rekreáció. Főleg közösségi esemény számukra, ők az együtt kirándulók, vízitúrázók,
kerékpártúrák jellegzetes résztvevői.
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Az ökoturista már kifejezetten környezettudatos, mindig autentikus értéket keres, célja az
ismeretszerzés, a környezet és a társadalom iránt felelős magatartást tanúsít.
A legkisebb csoport az elkötelezett ökoturistáké, akik életvitelükben az ökológiai gondolkodás és
szempontrendszer már egyértelmű értékelemként benne van.
Az aktív turizmuson belül részletesen foglalkozunk a kerékpáros turistákkal is, tekintettel arra,
hogy az elkövetkezendő időszakban kiépül a Duna menti kerékpárút – Eurovelo 6 - Budapestig tartó
szakasza, melynek Tát és Visegrád közötti szakasza érinti az általunk bemutatandó desztinációt. A
térségben már most is érzékelhető számban jelennek meg külföldi kerékpáros csoportok, melyek
száma ugrásszerűen változna meg az útvonal elkészültével, ráadásul egy fontos, külföldi vendégkört is
be tudna kapcsolni. Általánosságban az jellemzi a kerékpárosokat, hogy







nagyvárosok lakói,
rövid ideig tartózkodnak egy helyben,
nem főszabadságukat töltik el ezen a módon,
nem válnak visszatérő törzsvendégekké,
magasabb iskolai végzettségűek,
átlagnál jobb jövedelmi helyzetűek.

A 30-45 év közötti, gyerek nélküli kerékpáros turisták gyakran nagyobb társasággal
kerekeznek, főszezonon kívül túráznak, míg a fiatalabbak inkább párjukkal, vagy kisebb csoportban és
alacsonyabb költéssel. Az ötvenesek és a senior korosztály tagjai – külföldiek és belföldiek egyaránt –
hosszabb időt töltenek egy-egy biciklitúrán, kifejezetten magas költés jellemzik őket és szívesen
kombinálják a túrát kulturális és egészségturisztikai élményekkel.
Az aktív turizmus egyik speciális motivációhoz kötődő típusa a sportturizmus, melyhez a
sportrendezvények szervezése is tartozik. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő amatőr
versenyek jelentős méretű tömegeket képesek megmozgatni, ami miatt egyre többen ismerik fel a
jelentőségét. Esztergom és térsége jó adottságokkal rendelkezik ezen a téren, amire mindenképp
építeni kell a jövőben. Az ilyen jellegű rendezvények jelentősége nem feltétlenül a vendégforgalom
növelésében keresendő – hiszen sokszor a verseny után hazautaznak a résztvevők -, viszont a benne
rejlő kommunikációs lehetőség óriási lehetőséget jelent a házigazda desztinációnak.
A sportturizmus aktív résztvevőire jellemző, hogy jellegzetes sporttal kapcsolatos igényekkel
lép fel a fogadóterületen. Általában hétköznapjaiknak is része a rendszeres fizikai aktivitás, de ilyen
alkalmakkor a sportolás mellett megjelenik bizonyos kalandkeresés is. Utazásuk nem feltétlenül
kapcsolódik a turista szezonokhoz, az utazási döntésüket kevésbé befolyásolja a desztináció imázsa és
általános turisztikai kínálata, jóllehet igénylik a turisztikai kínálat komplexitását, ugyanakkor
alacsonyabb komfortfokozattal is megelégszenek, a kényelmi szolgáltatások számukra nem
elsődleges szempont. A sportturizmusban résztvevők motivációja széles skálán mozog, a teljesítmény
fokozásától, a versenyzésen át a divatirányzatok követéséig. Nagy szerepet játszik a szép természeti
környezet, a jó levegő, de a programkínálatnak is szerepe van.
Különböző szakirodalmi kutatások alapján azt látjuk, hogy a lakosság 50-55%-a rendelkezik
bizonyos mozgásigénnyel, ami természetesen sok tényezőtől függően változik az egyes
szegmentumok esetén. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a szabadidősportban résztvevők
hajlandósága szoros összefüggésben áll az iskolai végzettségükkel, lakóhelyükkel és a
munkaerőpiacon elfoglalt helyükkel. Másképp szólva ahogy a kulturális fogyasztás esetében is, a
sportolás is státuszjelzőként jelenik meg. Az életkor emelkedésével szintén csökken a sportolási
hajlandóság. Míg a 15-29 év közötti korosztályban 61%-ról beszélhetünk, az 50-59 közöttiek esetében
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már csak 3%, a 60 felettieknél pedig 18%. Az urbanizáltsági fok emelkedésével szintén nő a sportolási
gyakoriság.
A hetente legalább egy alkalommal sportolók 63%-a a szabadban végzi ezt a rekreációs
tevékenységet. A lista élén a kerékpározás áll 22%-kal. A 40-49 közötti korosztályban különösen
népszerű ez a tevékenység, 82%-uk kerékpározik valamilyen rendszerességgel. Ezek között
megtalálhatók a napi kerékpározók, akik munkába is ezzel járnak, de azok is, akik csak
szabadidejükben, vagy szabadságuk alatt ülnek nyeregbe.
Összességében azt mondhatjuk, hogy a sportturizmusban résztvevő – elsősorban amatőr –
versenyzőkre jellemző a





nagyvárosi, városi életforma,
a legalább középfokú végzettség,
az átlagos vagy annál magasabb jövedelmi helyzet és
erős egészségtudatos, ökoszemléletű életmód.

Ha egymás mellé rakjuk az eddig részletesen bemutatott csoportok jellemzőit, akkor
világosan kirajzolódik, hogy merre kell keressük a desztináció számára meghatározó célcsoportokat.

érdeklődés

zarándokturizmus

sportturizmus

kerékpáros
turizmus

magas

közép- vagy
felsőfokú

középvagy
felsőfokú

leglább
középfok

nem releváns

speciális
(gasztro, fesztivál, stb.)
helyi specialitások
magas

környezet,
egészség

természet megfigyelés, környezet, helyi
specialitások

egészség
mozgás

mozgás,
sport,
egészség

spirituális

átlagos, vagy
magasabb

átlagos, vagy
magasabb

átlagnál
magasabb

átlagos vagy
magasabb

nem releváns

hosszabb

1-4 nap

1-2 nap

rövid

rövid

rövid

internaktivitás
változatosság
autentikusság
tanulás

mozgás, helyi
kultúra,
látnivalók,

helyi kultúra,
ismeretszerzés,
tanulás,
szakvezetés, bio

természeti
környezet,
kultúra,
látnivalók

természeti
környezet

egyszerűség
csend

rutinos utazó

tapasztalt
utazó, magas
fizetőképesség

környezettudatos
közép és idősebb
korosztály, magas
fizetőképesség

nem
főutazás,
magas
költés,

nagyvárosi,
városi,
egészségtudatos,
ökoszemlélet

speciális
útvonal,
egyéni vagy
csoportos

iskolázottság

magas

egyéb
jellemzők

igény

tart.
idő

jövedelem

ökoturizmus

aktív turizmus

kulturális turizmus

7. táblázat – Az egyes turisztikai terméktípusok és termékek iránt érdeklődő csoportok jellemzői
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A célcsoportok minél pontosabb kijelölése szempontjából fontos meghatározó szempont az
egyes csoportok által folytatott életstílus meghatározása. Ugyanis egy-egy társadalmi
státuszcsoporton belül nagyon eltérő fogyasztói magatartást, vásárlási szokásokat és utazási
szokásokat mutató egyedeket találunk. Az egyik legjobb finomhangolást a Trendinspiráció Műhely
több éves fogyasztói kutatásokkal alátámasztott kialakított rendszere adja, ezért mi is ezt használjuk.
A csoportképző szempont az egyén életritmusa, élettempója és az általa vallott értékrend, ezek
mátrixában helyezhetők el az egyes társadalmi csoportok is.

A mátrixban sárga vonalkázott területre eső életstílusú csoportokat tekinthetjük potenciális
látogatókörnek Esztergomban és térségében a bemutatott kínálat mellett. Ezt azért fontos világosan
látni, mivel nem csak az emberek fogyasztását és vásárlását, hanem médiafogyasztási szokásait is
meghatározza az egyén által vallott értékrend és az életritmusa. Így ugyanebben a mátrixban el
tudnánk helyezni a különböző marketingkommunikációs csatornákat, közösségi médiát, újságokat,
TV-t, online portálokat azok fogyasztói és célközönsége alapján. Amelyek erre a területre esnek,
azokkal az eszközökkel lehet a legkisebb veszteséggel célba juttatni az üzenetet. Ugyanígy bármilyen
más marketing aktivitásnál fontos ezt szem előtt tartani, például a cross marketingnél kifejezetten
ügyelni kell arra, hogy olyan termékekhez, partnerekhez kötődjön a desztináció, amin keresztül
szintén ezt a kört lehet elérni.
A mátrixban használt csoportok nem a hazai piac esetében érvényes besorolás, hanem
nemzetközi felosztást is jelent, természetesen az ábrán látható százalékos megoszlás a hazai
társadalom aktuális jellemzője.
A következő áttekintő táblázatban pontosan bemutatjuk, hogy a jelzett csoportok nő és férfi
tagjaira melyek a legfontosabb jellemzők.
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7. táblázat – A desztináció szempontjából releváns célcsoportok jellemzői
célcsoport
élménygyűjtő

nők
Fogyasztását a divat- és márka orientáció határozza
meg, újdonságok iránt nyitott, élvezi a kihívásokat,
kockázatos helyzeteket, vonzzák a távoli
helyek,külföldi ételek, hajlamos a gyors
döntéshozatalra, a gondolkodás nélküli
pénzköltésre, szeret kitűnni a környezetéből,
mindenféle vásárlást élvez, a hagyományos polgári
értékekkel kevésbé ért egyet, elutasítja a
hagyományos nemi szerepeket.

férfiak
Fogyasztását a divat- és márka-orientáció
határozza meg, újdonságok iránt nyitott, élvezi a
kihívásokat, kockázatos helyzeteket, hajlamos a
gyors döntéshozatalra, szeret kitűnni a
környezetéből, sportos, külső megjelenésére
igényes, az élelmiszervásárlást unalmasnak tartja, a
nemzetközi márkákat preferálja.

mi a vonzó számukra?
színvonalas üdülőhely,
társadalmi presztízs,
sportolási lehetőség,
vizisportok

beilleszkedett
mértékletes

Közepes tőkevolumennel (anyagi, kulturális,
kapcsolati tőke) rendelkezik, családorientált,
újdonságok iránt nyitott, a fogyasztásban kalandot
keres, szeret vásárolni, beosztással él s a
legalacsonyabb árakat keresi vásárláskor, nem tart
lépést a divattal, fontosak számára a hagyományos
polgári értékek (szorgalom, tisztesség), nem élvezi a
kihívásokat, kockázatos helyzeteket, megfontolt,
egészségtudatos, lehetőség szerint a magyar
márkákat preferálja.

Átlagos, kissé átlag alatti tőkevolumennel
rendelkezik, fontosak számára a polgári értékek, a
lehetőségeihez igazítja az igényeit, külső
megjelenésére nem fektet nagy hangsúlyt, a
hagyományos nemi szerepekkel egyetért,
konzervatív fogyasztó (nem szereti a külföldi
ételeket, nem fogékony az új márkák, termékek
iránt), beosztással él, nem szeret vásárolni,
ügyesen javít műszaki dolgokat, megfontolt.

színvonalas kulturális
programok,
hangulatos
szórakozóhelyek

Átlagos tőkevolumennel rendelkezik, szereti a
kockázatos helyzeteket, egyetért a hagyományos
nemi szerepekkel, kalandvágyát a fogyasztásban éli
ki, szeret sokféle márkát használni, külföldi ételt
enni, hajlamos a gondolkodásnélküli pénzköltésre,
divatorientált, a hagyományos polgári értékek, és a
családi kapcsolatok az átlagnál kevésbé fontosak
neki, ügyesen javít műszaki dolgokat.

divatos hely,
társadalmi presztízs,
kaland, mozgalmas hely

megkapaszkodó Alacsony tőkevolumennel rendelkezik, fogyasztói
igényei és lehetőségei nincsenek összhangban,
magas kockázatvállaló hajlandóság jellemzi, szeret
sokféle márkát kipróbálni, hajlamos a megfontolás
nélküli pénzköltésre, néha olyasmit is megvesz,
amire nincs szüksége, könnyen befolyásolható,
divatorientált, a tradicionális polgári értékek és a
családi kapcsolatok az átlagosnál kevésbé fontosak
számára.

hedonista
beilleszkedett

Közepes tőkevolumennel (anyagi, kulturális,
kapcsolati tőke) rendelkezik, attitűdjei alapján
erősen minőség-, és márkaorientált, maximalista,
újdonságok iránt nyitott, szeret lépést tartani a
divattal, gyakran cselekszik a pillanat hatása alatt.

konzervatív
igényesek

Családcentrikus, fogyasztásában az újra nyitott, a
nemi szerepekről alkotott véleménye nem
tradicionális, egészség-, és környezet tudatos, egyet
ért a hagyományos polgári értékekkel (szorgalom,
tisztesség, hűség), fontos számára a hivatása,
munkája
Hedonista életszemlélet jellemzi, élvezi a
kihívásokat, szereti a kockázatos helyzeteket,
elutasítja a hagyományos nemi szerepeket, fontos
számára, hogy vonzó legyen a másik nem számára,
család-, kapcsolatorientált

sokrétű
igényesek

sikeresek

Fogyasztásában minőség-, de nem márka- és
divatorientált, újdonságok iránt nyitott, család-, és
kapcsolat orientált, egészség-, és környezettudatos,
lehetőség szerint a magyar termékeket preferálja,
igényes saját magával és környezetével szemben,
élvezi a kihívásokat, de nem szereti a kockázatos
helyzeteket, elutasítja a hagyományos nemi
szerepeket, pénzügyi döntéshozó, jól tud a pénzzel
bánni, megfontolt, fontos számára a munkája.

Közepes tőkevolumennel rendelkezik, attitűdjei
alapján minőség-, és márka-orientált, maximalista,
megpróbál lépést tartani a technika fejlődésével, a
divattal, hajlamos a gyors döntéshozatalra, gyakran
cselekszik a pillanat hatása alatt, lehetőség szerint
magyar árut vásárol, egészségtudatos, fontos
számára, hogy „nyomot” hagyjon, maradandót
alkosson.
Családcentrikus, fogyasztásában nyitott az újra, a
nemi szerepekről alkotott véleménye nem
tradicionális, egészség-, és környezet tudatos,
nagyon erős technikai attitűddel rendelkezik, nem
keresi a kockázatos helyzeteket, egyet ért a
hagyományos polgári értékekkel
Hedonista életszemlélet jellemzi, élvezi a
kihívásokat, elutasítja a hagyományos nemi
szerepeket, nagyon fontos számára a külső
megjelenése, erős technikai érdeklődés jellemzi,
család-, és kapcsolat orientált, hajlamos a gyors
döntéshozatalra, gyakran cselekszik a pillanat
hatása alatt, igényei és lehetőségei nincsenek
szinkronban

divatos üdülőhely,
sportolási lehetőség,
egészségtudatosság

Fogyasztásában minőség-orientált, család-, és kapcsolatorientált, újdonságok iránt nyitott, nem tart lépést a
divattal, egészség-, és környezet tudatos, igényes saját
magával és környezetével szemben, fontosak számára a
hagyományos polgári értékek, élvezi a kihívásokat, de
nem szereti a kockázatos helyzeteket, ügyesen javít
műszaki dolgokat, fontos számára a munkája, nem csak
a pénzért dolgozik, megfontolt, nem könnyen
befolyásolható, nem ért egyet a hagyományos nemi
szerepekkel.

gyors megközelíthetőség,
minőségi szolgáltatások,
későbbi munkában
hasznosítható ismeretek,
szakmai kapcsolatok
építése,
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hagyományos üdülőhely,
családi nyaralás,
egészséges életmód,

elegáns üdülőhely,
társadalmi presztízs és
kapcsolatok,
együtt sportol a csapat

Az eddigi helyzetelemzés alapján bemutatott Esztergomnak és térségének kínálatát alkotó turisztikai
terméktípusok az alábbi célcsoportok számára jelenthetnek vonzó ajánlatot:
aktív turizmus – élménygyűjtők, beilleszkedett mértékletesek, hedonista beilleszkedettek,
megkapaszkodók,
kulturális turizmus – élménygyűjtők, konzervatív igényesek, sokrétű igényesek, sikeresek, fogyasztói
elit.
Nemzetközi szinten a potenciális látogatói kör szintjén szintén ezekkel a fő jellemzőkkel
rendelkező célcsoportokra támaszkodhatunk a szlovák, lengyel és a hagyományosnak tekintendő
osztrák, német, holland célpiacokon. Itt kell megjegyeznünk, hogy a szervezett beutaztatás jellemző
programja a Dunakanyar, így Esztergom is, mely körben jelentős ázsiai látogatószám indukálódik, de
ebben az esetben B2B kapcsolatról van szó, azaz közvetlen piacépítés ezekben a relációkban nem
releváns. Ebből a szempontból fontos célcsoport a beutaztató utazásszervezők csoportja, melyeket
be kell vonni természetesen a marketing kommunikációba és kialakítani velük a megfelelő üzleti
kapcsolatot.
A helyi turizmusban érintett vállalkozók körében is végeztünk kérdőíves kutatást, melyben
természetesen a vendégkörükre is rákérdeztünk.
Válaszadók belföldi vendégkörének lakóhelye
59%
48%

45%
24%

17%

17%

Forrás: saját kutatás

A válaszadók többségének a vendégei a fővárosból érkeznek, jelentősen kisebb részük a hazai
nagyvárosokból. Szintén jelentős szerepet játszanak a vállalkozások életében a helyiek és a környék
lakói. Ez utóbbi annak köszönhető, hogy a válaszadók fele valamilyen típusú vendéglátóhelyet
üzemeltet, 43%-uk szálláshelyet.
A külföldi vendégkörre is rákérdeztünk természetesen. Ebben az esetben a legtöbb válaszadó
Szlovákiát jelölte meg, mint jellemző küldőpiacát, s csak fele annyian a hagyományosnak nevezett
Németországot. A szállodák vendégkörét megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a teljes mintára
vonatkozó értéknél jóval magasabb arányú a szlovák vendégek aránya (71%), a második helyen a
csehek követik őket (57%) és csak harmadik legfontosabb külföldi piacuk a német ennek felével
(29%). A múzeumok és a programszervezők esetében nem jellemző a külföldiek látogatása, de
legalábbis értékelhető mennyiségben nem jelezték.

Jellemző külföldi vendégkör lakóhelye

44%

21%

SK

D

17%

CZ

14%

A

14%

NL

Forrás: saját kutatás
A belföldi piac szempontjából szervezett utazásnak tekinthetjük az ifjúsági turizmust – az
osztálykirándulásokat, erdei iskolákat – és részben a zarádokturizmust, ebből következően a
célkeresztbe bekerülnek a közoktatási intézmények és az egyházi szervezetek, plébániák.
8. táblázat – Terméktípusok, célpiacok és célcsoportok összefüggései

kulturális turizmus

termék- külföld
típus
SK, PL, D
ázsiaiak

zarándok
-turizmus

sportturizmus

aktív turizmus

SK, D, A, NL

célcsoport(ok) és jellemzőik

belföld

1. városlátogatások,
történelem iránt érdeklődők
2. vallási turizmus iránt
érdeklődők
3. művészetek iránt
érdeklődők
4. testvérvárosok lakói
5. szent királyok tematikus út
állomásai*

főváros és az
agglomeráció,
nagyvárosok, a
környéken
található
települések,
Észak-Dunántúl

1. egészség- és környezettudatos fiatal párok, baráti
társaságok
2. családok nagyobb gyerekkel
3. aktív senior csoportok
(kerékpárosok)

főváros és az
agglomeráció,
környékbeli
települések

célcsoport(ok) és
jellemzőik
1. ua., mint a külföldiek
2. nyitott, átlagos és
annál magasabb
jövedelmű, szellemi
munkát végzők
3. szakmai érdeklődők,
tanulni vágyó felnőttek
4. iskolások (itt a tanárok
lesznek majd a célcsoport)
1. egészség- és környezettudatos, nyitott
fiatalok és fiatal felnőttek
2. gyerekes családok
3. nyugdíjas
természetjárók
4. iskolások (itt a tanárok
lesznek majd a célcsoport)

SK

amatőr sportolók,
sportegyesületek

országos,
városlakók

ua., mint külföldiek

PL, A

római katolikus hívők

országos

római katolikus hívők,
plébániák

*a későbbiekben bemutatásra kerülő javasolt nemzetközi tematikus út létrejöttét követően
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Esztergom és térségének versenytársai
Az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően versenytársnak azt tekintjük
Esztergom és térsége esetében, ahol azonos, vagy nagymértékben hasonló turisztikai termékeket
azonos célcsoportok számára kínálnak. Tekintettel arra az általános turisztikai trendre, hogy a
távolságok már kevésbé játszanak szerepet az utazási döntés azon fázisában, mikor a desztináció
kiválasztása kerül a középpontba, így számolni kell a földrajzilag esetleg messzebb fekvő, de a
célcsoport számára ugyanannyi idő alatt és költséggel elérhető, hasonló vagy azonos profilú
desztinációkkal is. Fontos azzal is tisztában lenni, hogy a döntési folyamatban a desztináció választást
megelőzi a motiváció- és preferencia alapú döntési fázis. Ez a mi konkrét esetünkben a
városlátogatást, a tanulást, túrázást, kerékpározást, hajókázást és vízitúrázást és a spirituális
feltöltődést jelenti, illetve bizonyos konkrét eseményeknél, fesztiváloknál maga a rendezvény.
Vállalkozói szinten a döntési folyamat későbbi része válik izgalmassá, amikor is a konkrét
településen belül választ magának szolgáltatót a turista, a versenyhelyzet az azonos szolgáltatást
nyújtó vállalkozások között folyik. A desztináció szintjén az a cél, hogy minél több látogatót sikerüljön
odavonzani, akik majd megtalálják az igényeiknek megfelelő élményeket, szolgáltatásokat. Ebből
adódik, hogy desztináció menedzsment szempontjából eltérő a versenytársaknak köre.
A kutatásunk során rákérdeztünk a versenytársaknak tartott településekre a turizmusban
érdekelt vállalkozásoknál és több mint háromnegyed részük Visegrádot említette, jelentős mértékben
megelőzve a Duna túloldalán fekvő Párkányt is akár. Az is világosan látszik, hogy a Dunakanyaron
kívül eső településeket szinte alig tekintik veszélyesnek.
Versenytársak vállalkozói szemmel

77%

63%
43%

13%

13%
3%

Visegrád

Szentendre

Párkány

Győr

Vác

Komárom
Forrás: saját kutatás

Emlékeztetőül utalunk a turisták körében folytatott lekérdezésünk eredményére, miszerint az
Esztergomba látogatók mindössze 5%-a említette Visegrádot a felkeresett helyszínek és látnivalók
között, 2%-uk a tatai várat. Még egy fontos dolgot kell ezzel összefüggésbe megemlíteni, hogy a
Bazilikának több mint 70%-os említési aránya volt a döntésüket leginkább befolyásoló tényezők
között. Ezzel csak arra akarunk utalni, hogy a valódi versenytársakat desztinációs szinten nem
feltétlenül a közvetlen közelben kell keresnünk, hanem a turista fejével gondolkodva megtalálni a
számára azonos élményt jelentő térségeket, városokat. Ezt a jövőben érdemes lesz külön kutatni egy
célzott imázskutatás keretében.
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9. táblázat – A Dunakanyar szálláshely-kapacitásának és vendégforgalmának összehasonlítása
szálláshely (db)
férőhely (db)
vendégérkezés (fő)
külföldiek aránya (%)
vendégéjszaka (éj)
KSZH bevétel Ft/fő

Esztergom
78

Visegrád
38
2.917

63.418
18%

Szentendre
30
1.570

117.977
7%
129.112*
11.446

253.889
19.822

676
15.468
25%
28.878
15.130

*KSH adat, az önkormányzati nyilvántartás szerint 208.538 éj

A vendégforgalmi adatok összehasonlítása során látható, hogy teljesen más vendégkör
látogatja a három dunakanyari települést a turisták esetében, azaz a legalább egy éjszakát eltöltő
szegmensben. Ha megnézzük a szálláshelyi kapacitás szerkezetét azt látjuk, hogy míg az esztergomi
térség kapacitásának alig egyharmadát (32%) teszik ki a kereskedelmi szálláshelyek, a szállodai
kapacitások 8%-ot képviselnek, addig Visegrád esetében a teljes kapacitás 81%-a hotel, a 4*-os
kapacitás az összes férőhelyek 69%-a. Ez a szerkezeti összetétel ad magyarázatot a realizált bevételek
közötti jelentős eltérésnek is. A szálláshelyek terén mindössze egyetlen esztergomi szálloda számára
jelenthet versenyhelyzetet a visegrádi hét egység, de ez a desztináció egészére nem érvényes.
A válaszadók körében az összes éttermi vezető Visegrádban jelölte meg a versenytársait,
emellett 86%-uk Szentendrét és 29% Párkányt is említette. Ennek valószínűleg az az alapja, hogy a
szervezett csoportok programjában jellemzően nem szerepel esztergomi étkezés, amire már
kitértünk a beutaztató szakma véleményének bemutatásakor. Ugyanakkor meg kívánjuk jegyezni,
hogy a jóval nagyobb számban a térségbe érkező egyéni turisták és kirándulók belföldiek, akiknek az
utazási szokásai nem hasonlíthatók a 2-3 éjszakát Budapesten töltő külföldiekéhez. Egyáltalán nem
jellemző, hogy magyar vendég egy nap alatt végigjárná az Esztergom-Visegrád-Szentendre útvonalat,
s alternatív döntési tényezőként jelenne még számára a három település az étkezések terén. Azt is
tekintetbe kell venni, hogy a nagyszámú kerékpáros és természetjáró turista étkezési szokásai is
jelentősen eltérnek más csoportokétól. Mindössze ezzel arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a
lehető legtöbb szempont legyen végiggondolva a versenytársak meghatározása során.
A párkányi Vadas Termálparkot nem tekinti senki a megkérdezett körből versenytársnak,
jóllehet ebben az esetben a kínálat, a célcsoport teljes mértékben azonos, az eltérő fizetési eszköztől
eltekintve még a belépők árai is azonosak az Aquaszigettel összehasonlítva.
Turisztikai desztinációk esetében a versenytársak kiválasztása az alábbi szempontok
figyelembe vételével történik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

desztináció által kínált meglévő és jövőbeni termékek,
a desztináció marketing tevékenységnek célpiacai,
a desztináció kiválasztott célcsoportjai,
a célcsoportok számára releváns motiváció,
a célcsoportok igényei,
a célcsoportok lakóhelye és a desztináció közötti távolság, menetidő,
a látogatók utazásának jellege.

A pontok nagy részét az előző fejezetben részletesen kifejtettük, az utolsó két pont szorul esetleg
magyarázatra. Fontos tisztában lenni azzal, hogy a látogatók főutazásuk – főnyaralásuk - alkalmával
látogatnak el a térségbe, vagy jellemzően másod, vagy harmad utazásról van szó. A főnyaralás
esetében a turisták nagyobb távolságot is hajlandók megtenni és ott jelentősen hosszabb időt
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eltölteni, míg ez a másik esetben egyáltalán nem jellemző. Esztergom és térsége esetében a belföldi
célcsoportjai számára jellemzően nem főutazásuk úti céljaként jelenik meg – ezt alátámasztja az
önkormányzati vendégéjszakákról vezetett nyilvántartás, miszerint a vendégéjszakák 54%-a nem
turisztikai célú utazáshoz köthető jelenleg -, de a külföldiek tartózkodási ideje – 1,6 éj az üzleti célú
egyéb szálláshelyeken és 1,9 éj a kereskedelmi kategóriában – is erre enged következtetni. Ha ezt
elfogadjuk, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen desztinációk elégítik még ki a rövid
tartózkodású turisták azon csoportjainak igényeit, melyeket az előbb célcsoportként megjelöltünk.
A másod, harmad utazások esetében a belföldi turizmus legkedveltebb úti céljai a központi
régión kívül Észak-Magyarország és Balaton, ez utóbbi a 2-4 napos utazások esetében azonos
eredményt értek el 2016-ban (5,25 millió nap). Jellemző ezekre a rövid utazásokra, hogy a legtöbb
turista ugyanabban a régióban lakik, azaz Közép-Magyarország esetében is a főváros és
agglomerációja játssza a legnagyobb szerepet. Ugyanakkor, ha csak a fővárosiakat vizsgáljuk, akkor
ott a rövid időtartamú utazásoknál azt látjuk, hogy saját régiójukat megelőzi a Balaton, a harmadik
helyen Észak-Magyarország szerepel. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy mint belföldi küldő területek
között az első helyen szerepel Közép-Magyarország, melyet Észak-Magyarország követ, s még
Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl lakóira számíthatunk. Az utazási szokásokat és a statisztikát
figyelve megállapítható, hogy egyben ezeken a területeken kell keresni azokat a versenytársakat,
melyek kínálata hasonló. Az egynapos kirándulók esetében – mely csoport jelentős méretű
Esztergomban és térségében – szintén ezen küldő területektől való távolságot is figyelembe kell
venni.
A felsorolt és bemutatott szempontok alapján a következő versenytárs desztinációkat tartjuk
fontosnak: Székesfehérvár (SzFv), Veszprém (V), Eger (E), Tata (T), Komárom (K), Börzsöny (Bö), Pilis
(Pi), Gerecse (Ge), Mátra (Má), Balaton (BAL), Velencei-tó (VTÓ). (A zárójelbe tett betűk jelzik a
desztinációkat az összefoglaló táblázatunkban.) Ezek természetesen nem azonos mértékben és nem
mindegyik termék esetében jelennek meg.

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

SzFv, E, V, T, K,
V, E, Pi, Má
SzFv, E, V,
SzFv, K, T, E
E, V, BAL
E, Má, BAL
VTÓ, BAL
VTÓ, BAL
Bö, Pi, Ge, Má
T, BAL, VTÓ

X
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ESZTERGOMI TÉRSÉG
EGYEDISÉGE

X
X
X
X
X

X

X

VERSENYTÁRS DESZTINÁCIÓK

X
X

megkapaszkodók

X
X

X
X
X
X
X
X

hedonista beilleszkedettek

sokrétű igényesek

sportturizmus
zarándokturizmus

X

konzervatív igényesek

városnéző szabadidős t.
vallási turizmus
rendezvény/ fesztivált.
edutaiment
konferenciaturizmus*
bor, gasztronómia
kerékpáros turizmus*
vízi turizmus*
bakancsos turizmus

sikeresek

terméktípus

élménygyűjtők

célcsoport

beilleszkedett mértékletesek

10. táblázat – Termék-célcsoport-versenytárs mátrix

történelmi szerep
rk. központ
régészet, középkor, teológia

Rám-szakadék, Vaskapu,
Dobogókő
Dunaparti Futópartik
rk. központ

A táblázatban szereplő *-gal jelölt termékek jelen Desztinációfejlesztési stratégia javaslatainak
megvalósulását követően alakulhat ki érdemi versenyhelyzet. A rendezvény- és fesztiválturizmus
esetében azt feltételezzük, hogy a jelenleg már néhány éves múlttal rendelkező események továbbra
is fennmaradnak és kialakítják egyedi profiljukat, mint amivel a VeszprémFest, vagy az Agria Nyári
Játékok, az Egri Bikavér Ünnep már rendelkezik. A konferenciaturizmus nagyobb volumenű
beindulásának feltétele a megfelelő minőségű szálláshelyi kapacitás megléte. A kerékpáros turizmus
terén ugrásszerű változásokat hoz a 2020-ig megvalósítandó Eurovelo 6 tényleges megépítése a Tát
és Dömös közötti szakaszon. A vízi turizmus terén szintén fontos, hogy megfelelő túrapontok
legyenek és a parton található ehhez tartozó szolgáltatások színvonala tovább fejlődjön.
Az egyedi profil vonatkozásában fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy elsősorban nem
nagyméretű és jelentős forrásokat igénylő beruházásokban gondolkodunk, hanem a meglévő
szolgáltatási lánc elmeinek egyedi koncepció alapján történő összekapcsolásában. Ezt egyrészről
indokolja a desztináció összekötő kapocs szerepe – a hegység és a folyó, Esztergom és Párkány,
zarándokutak, stb. -, másrészről az az elmúlt évtizedben lezajlott paradigmaváltás a turizmusban,
miszerint az attrakcióközpontúság ideje lejárt és helyét átvette az élményközpontúság. Ezért
tekintjük Esztergom és térsége legfontosabb USP elemének a város történelmi, spirituális és
természeti örökségét, s hagyományait. Ezek biztosítják a





más desztinációval össze nem téveszthető egyediséget,
imázsépítés terén történő építkezés hátterét,
város bekapcsolódási lehetőségét közvetlenül az európai kulturális vérkeringésbe,
függetlenséget a helyi turizmusmenedzsmenthez, hogy ne kelljen várni a központosított
forrásokból egyszer majd létrejövő beruházások megvalósítására.

A táblázatban jelzett versenytársak egy része olyan kínálattal rendelkezik, mely magában
hordozza az együttműködés lehetőségét. Velük a 21. század szellemében célszerű hálózatot
kialakítani és így biztosítani egy komplex élményegyüttest. Létrejötte esetén konkrét és nem
elhanyagolható üzleti eredményt képesek realizálni a hálózat tagjai, ráadásul mindezt alacsonyabb
fajlagos költségfelhasználás mellett.

A turisztikai kapcsolatrendszer bemutatása
2015 tavaszán alakult meg az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület, mely a szabályoknak
megfelelő, Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott regisztrációs számmal is rendelkezik. Az
elnevezéstől függetlenül a turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer helyi szintjét látja el,
azaz az alábbi feladatokat kell elvégeznie:










termékfejlesztés és projektmenedzsment
kisebb volumenű turisztikai fejlesztések, cél a turisták komfortérzetének növelése, hogy
helyben igényesebb, látogatóbarát környezettel, szolgáltatásokkal találkozzon a turista
vonzerőleltár adatgyűjtés, aktualizálás
felmérések/kutatások készítése (pl. fogyasztói elégedettség mérése, a visszajelzések gyűjtése,
panaszmenedzsment)
fejlesztési koncepció elkészítése a térségi egyedi kínálathoz hozzájárulva
helyi fejlesztési források felkutatása
pályázati tanácsadás helyben
programtervezés, koordinálás, a programok turisztikai hatásvizsgálata
az értékesíthető szolgáltatásokból ajánlati elemek készítése
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környezettudatos szemlélet és környezettudatos magatartás terjesztése a desztinációban, ill.
a megoldáshoz szükséges teendők ellátása
turisztikai információs rendszer működtetése
látogatómenedzsment (táblarendszerek, mobil eszközök stb.)
turisztikai, foglalást is lehetővé tévő információs honlap fenntartásában való részvétel az
információs rendszer adattartalmának napra készen tartása a szervezet feladatai
szempontjából releváns információk feltöltésével
folyamatos kapcsolattartás, együttműködés turizmusban érdekelt szervezetekkel potenciális
tagsági körrel való kapcsolattartás
térségi (ill. a következő lépcsős) TDM-ben való részvétel (amennyiben releváns)
marketing tevékenység
marketing szolgáltatások közvetítése vállalkozások körének
szemléletformálás/oktatás és képzés települési szinten
monitoring: a turizmus hatásainak elemzéséhez adatgyűjtés (saját gyűjtés, KSH adatok,
informatikai rendszer monitoring adatai) és a szervezet működésének értékelése érdekében
kutatás-elemzés
kapacitás menedzsment (pl. működési igények felmérése, kompetenciafejlesztés, vagy
szezonalitás figyelembevételével)
az egyedi térségi arculatoz kapcsolódó minőségbiztosítási rendszerhez való hozzájárulás

A megalakulás óta élő, Esztergom Város Önkormányzatával kötött szerződés biztosítja az
ETTE működését. Az operatív munkafolyamatokat két fő látja el, ami nem áll arányban az előbb
felsorolt és elvégzendő feladatok mennyiségével.
A nemzetközi példák azt mutatják, hogy a turizmus világának hálózatosodása következtében
kialakult bonyolult és összetett rendszerben szükség van a rugalmasan és gyorsan a piaci változásokra
reagálni képes turisztikai desztináció menedzsment szervezetekre, mely kizárólag a helyi turizmus
menedzselésével, irányításával foglalkozik, azért felelős. Ez gyors döntéshozatali mechanizmust
igényel, melyre hatékony munkaszervezetet célszerű létrehozni. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy
van egy, a helyi turizmusban érintett szereplők partnerségén és együttműködésén alapuló TDM
szervezet – turisztikai egyesület (Tourismusverein) -, ahol a döntések közösen, az elnökség és
közgyűlés egyetértésével születnek. A mindenkori stratégiai célok meg is kívánják a helyi szereplők –
önkormányzat, vállalkozók, intézmények – konszenzussal történő megszavazását, de ez a döntési
forma nem vonatkozik a mindennapos ügyvitelre és döntéshozatalra. Erre a célra létrehoznak
jellemzően egy gazdasági társaságot, mely 100%-os tulajdonukban marad és felelős ügyvezetője van.
Az ügyvezető azért felel, hogy a stratégiai és üzleti célok teljesüljenek, és ennek érdekében
döntéseket hoz, s évente beszámolási és elszámolási kötelezettsége van a TDM szervezet felé.
A hazai TDM rendszer múltja mindössze egy évtizedre nyúlik vissza – megjegyezzük, hogy
Európa más országaiban sem indult be ez az átalakulás sokkal korábban -, így még az ideális
szervezeti felállás nem tudott mindenhol kialakulni. Ennek oka az esetek döntő többségében az volt,
hogy előbb várták volna el a tagok vagy a tulajdonosok az eredményeket és attól függően mutatnak
hajlandóságot a forrásátadásra. Ez teljes mértékben hibás gondolkodás, ami szöges ellentétben áll a
TDM rendszerre jellemző vállalkozói szemlélettel. Egy vállalkozás esetén is a befektetéssel kezdődik a
folyamat és csak annak professzionális és rugalmas piaci működtetését követően jelentkezik a
kimutatható pozitív eredmény. Ilyen szervezeti felépítés kialakítására célszerű az ETTE esetében is
törekedni, mert ennek elmaradása lassítja az eredmények jelentkezését. További előnye az így
kialakított struktúrának, hogy semmi nem korlátozza a szervezetet a piaci és üzleti tevékenységben,
aminek köszönhetően jóval több saját bevételre is szert tehet.
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A tagságot alkotó 17 vállalkozás és 11 települési önkormányzat továbbra is megmarad
döntéshozó státuszában a stratégiai, valamint az egész térség és az ott élők életét befolyásoló
kérdésekben, mindössze a szakmai döntéshozatal történik az ügyvezető felelősségével, mely
döntésekben csekély kompetenciával bírnak egyébként.
Ilyen stratégiai döntés az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület életében a magasabb
szintű turisztikai hálózathoz történő csatlakozás. A hagyományok és a turisztikai termékek által
megkövetelt logika alapján ez a csatlakozás a Duna-Gerecse térséghez történhet meg.
Térségi szintű szervezet, a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. 2011 óta működik,
tulajdonosai 2016-tól a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 36,04%, a Komáromi Turisztikai
Egyesület 36,04% valamint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 18,02%, a legújabb
tulajdonos tag a Dorogi Turisztikai Egyesület 9,90%. A szervezet működési területe a tulajdonos helyi
TDM szervezetek működési területének összessége. Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának
tulajdonrésze kivételnek tekinthető, de a cég megalapításakor végzett koordinációs szerepéből
szervesen következett. A felsorolt szervezetek mindegyike átesett a Nemzetgazdasági
Minisztériumnál kezdeményezett TDM regisztrációs eljáráson, így regisztrációs számmal rendelkező,
hivatalosan bejegyzett TDM szervezeteknek minősülnek.
Az így felépülő helyi és térségi szintek között az ellátandó szakmai feladatok tekintetében
munkamegosztás valósul meg, melyet a térségi szervezet és a helyi szervezetek között megkötött
középtávú együttműködési megállapodások és az ezeket kiegészítő támogatási szerződések
rögzítenek. Leegyszerűsítve a kérdést, helyi szinten elsősorban információ-szolgáltatási és
programszervezési, míg térségi szinten termékfejlesztési és marketingkommunikációs feladatok
kapnak nagyobb hangsúlyt. Ezen a szinten a tulajdonosi működési támogatások, saját bevételek és
pályázati források jelentik a bevételi oldalt.
A TDM rendszer alulról felfelé építkező modelljéből következően a jelenlegi tulajdonosok egyegy Középtávú Együttműködési Megállapodás és Támogatási Szerződés keretében feladatokat, és
ezek ellátásához pénzügyi forrást adnak át a térségi TDM szervezetnek. Az évenként „általános
működési támogatás" jogcímen átadott forrás mértéke a helyi TDM szervezetekben tag település(ek)
önkormányzata(i) által biztosított éves általános működési támogatás vagy tagdíj - általában a
beszedett helyi idegenforgalmi adó (IFA) terhére - együttes összegének 20%-a.
A Duna-Gerecse térségi szervezethez történő csatlakozás az alábbi következményekkel járna:









a desztináció egy nagyobb egység részévé válik, mely jóval nagyobb figyelmet képes
irányítani a területre,
szakmai feladatok kerülhetnek megosztásra – elsősorban marketing tevékenység terén -, ami
révén felszabaduló forrásokat jobban a vendégfogadás feltételeinek javítására lehet fordítani,
bekapcsolódhat a desztináció egy sokrétű kommunikációs és értékesítési hálózatba,
szélesebb körben lehet komplex turisztikai termékeket létrehozni, azaz több és a turista
számára vonzóbb termékbe válhat „beszállítóvá” a desztináció,
jóval kedvezőbb árszinten tudna a helyi szervezet marketing aktivitásokat végezni,
olyan területekről is érkezhetnek látogatók, melyekkel önálló együttműködés nem lenne
kialakítható,
bővülnének a keresztmarketing tevékenység lehetőségei,
könnyebben elérhetővé válnak fontos piaci információk a helyi szervezet számára is, melynek
megszerzése nem jár jelentős költségvállalással,
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szakmai továbbképzésre nyílik lehetőség a tagság és a TDM szervezet munkatársai számára
alacsonyabb ráfordítás mellett,
közös pályázási lehetőségek nyílnak meg,
a szervezettség miatt nagyobb súllyal történő piaci megjelenés plusz vendégforgalmat
generál, ami növeli a turisztikai szolgáltatók csatlakozási hajlandóságát és tagdíjfizetését,
ezáltal növekedhetnek a tagdíjbevételek, ami tovább erősíti a TDM szervezetet, növeli
Esztergom és térségének súlyát, ami végül elvezet a városnak a hazai turizmusban betöltött
szerepének megerősödéséhez.

A TDM rendszer térségi szintjéhez történő csatlakozás természetesen nem zár ki más
szereplőkkel történő együttműködéseket, sőt épp ellenkezőleg. A cél az, hogy minél sűrűbb hálózat
alakuljon ki a környéken a turizmusban. Így megmarad változatlanul a Dunakanyar többi
településével, vagy akár Székesfehérvárral és az ottani helyi szintű TDM szervezetekkel való
együttműködés lehetősége. Az év meghatározott időszakában ugyanis olyan termékek kerülnek
előtérbe, melyek inkább a hegyvidékhez kötődnek, míg máskor a városnéző turizmusra kerül a
hangsúly. Ebből adódóan megállapíthatjuk, hogy a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.-hez
történő csatlakozás több előnnyel jár a desztináció számára, kockázata elhanyagolható.
Ebben a témában mindenképpen meg kell említeni a 2008-ban alapított, és korábban
Eurorégióként működő Ister-Granum EGTC-t, amely egy több mint 80 települést magába foglaló,
határon átnyúló együttműködés. Az önkormányzati társulás több tématerületen (gazdaságfejlesztés,
helyi termék hálózat, közlekedésfejlesztés, turizmus, környezetgazdálkodás) dolgozik azon, hogy az
Esztergom - Párkány központú régió önálló térséggé formálódjon, ez által kihasználva, és növelve a
térségben rejlő lehetőségeket. Terveik között szerepel egy határon átnyúló regionális TDM szervezet
megalakítása a határ két oldalán működő helyi szintű szervezetek összefogásával, mely a térség
turisztikai fejlesztéseit koordinálná, megteremtené a programajánlatok kialakításának lehetőségét és
megfelelő piacra vitelt megalapozó marketing tevékenységet végezne. Jelen Desztinációfejlesztési
stratégia céljainak megvalósítása kapcsán megerősödő ETTE komoly partnere, sőt motorja kell legyen
a szerveződésnek.
2016 tavaszán indult meg a hazai turizmusirányítás teljes vertikumát érintő átszervezése,
mely még nem zárult le teljes mértékben. A korábbi országos hálózatok eltűntek, mivel egy merőben
más elvi alapokon nyugvó rendszer és turizmusirányítás létrehozása a cél turisztikai országmarketing
és államigazgatási szinten. A legjelentősebb elvi változás, hogy a gazdasági és marketing szemléletet
felváltani látszik a területfejlesztési látásmód, ahogy ezt a 2016. évi CLVI. törvény a turisztikai
térségek fejlesztésének állami feladatiról elnevezésű jogszabály mutatja. A törvény értelmében az
európai uniós és hazai forrásból történő turisztikai fejlesztés csak kormányhatározatban rögzített, ún.
kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben lehetséges, ami értelemszerűen nem zárja ki a saját
forrásokból történő bármilyen nemű fejlesztést, vagy működést. Jelen dokumentum záráskor még
csak három ilyen kiemelt térség jött létre: Sopron-Fertő tó, Balaton és Tokaj - Felső-Tisza vidéke.
Szóba került további desztinációk kiemeltté minősítése is, s ezek között a Dunakanyar neve is
előfordult, de pontos lehatárolás még nem került napvilágra. Amennyiben Esztergom és a többi tíz
település is felkerül erre a listára, akkor – az előbb leírtak értelmében – jelentősen több forrás
áramolhat a területre a következő 2-5 évben. Ebben az esetben számolni kell azzal, hogy egy komoly
látogatószám és vendégforgalomra vonatkozó célértéket kell teljesíteni a befektetési összegtől
függően, melynek biztosítása mindenképp feltételezi a helyi szintű turisztikai folyamatok
professzionális menedzselését. Emiatt a jövőben még nagyobb szükség lesz a TDM szervezetre és az
előbb már javasolt átszervezésre.
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A turisztikai termékek SWOT analízise
ERŐSSÉGEK
KULTURÁLIS TURIZMUS:
 Esztergom egyike a tizenhat Nemzeti
Emlékhelynek
 az első királyi székhely, Szent István első
királyunk születésének helye
 az ország római katolikus egyházának
központja
 felújított középkori vár Esztergomban,
prépostsági altemplom Dömösön
 rendszeresen visszatérő rendezvények
 Babits révén irodalmi múzeum
 híres és ismert a Duna Múzeum
 római erőd romjai Tokodon és Pilismaróton,
melyek révén világörökség várományos a
két település
 a standard Dunakanyar program egyik
állomása beutazó csoportoknak
 PPTE Esztergomban működő régészeti
tanszéke ásatásokat folytat a Várhegyen
 kulturális motivációjú utazások száma
dinamikusan növekszik (városlátogatás)

GYENGESÉGEK












AKTÍV TURIZMUS:
 kerékpározás növekvő népszerűsége
 ismert kirándulóhelyek a Visegrádihegységben (Rám-szakadék, Dobogókő)
 jól kiépített, jelzett turistaútvonalak
 Duna-mente kedvelt útvonala a
kerékpárosoknak
 vízitúrázók, kishajósok körében népszerű a
Duna
 Kis-Duna jó kikötőhelyeket kínál








SPORTTURIZMUS:
 szabadidősport növekvő népszerűsége
 amatőr sportolók tömegének növekedése,
akik szívesen versenyeznek
 rendszeres, nagy múltú sportrendezvények




ÖKOTURIZMUS:
 ökoturisztikai látogatóközpont fejlesztés
Dömösön
 Táti szigeteken, a Visegrádi-hegységben
több tanösvény
ZARÁNDOKTURIZMUS:
 több zarándokút érinti Esztergomot és a
térség más településeit
 a térségben több zarándokszálláshely is van
 Péliföldszentkereszten lelkigyakorlatos ház
van, látogatóközpont épül

Tát és Dömös közötti szakasz nem hivatalos
kerékpárút
néhány települést nem érint az útvonal
okoseszközökre optimalizált túraútvonalak
és applikációk hiánya
kerékpárosok számára fontos szolgáltatások
hiánya
vízitúrázók szárazföldi kiszolgálásának
színvonala
Kis-Duna medrének állapota
az események nem illeszkednek a térség
turizmusába
kísérők számára nincs célzott
programszervezés




bizonyos időszakok túlzsúfoltak
a helyi lakosság szemléletében nem
mindenhol környezettudatos



szakmai párbeszéd hiánya a megfelelő
marketing kommunikáció érdekében
Sacra Velo útvonala és tervezett állomásai
nem pontosan ismertek
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rendezvények nyárra összpontosulnak
épített örökség felújításra szorul
területileg koncentráltan jelentkezik a
turistaforgalom a Várhegyen
egynapos kirándulóforgalom jellemző,
alacsony költéssel
a rendezvényekről nem időben
megjelenő tájékoztató anyag
marketingaktivitás alacsony intenzitása
információ nem mindig jut el a
potenciális turistákhoz
múzeumok alacsony látogatottsága
termékgazdák együttműködése
alacsony intenzitású
célcsoportra szabott élménycsomagok
hiánya
garantált programok alacsony száma

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

KULTURÁLIS TURIZMUS:
 Szent István életéhez köthető területek
feltárása, látványrégészeti park kialakítása
 európai szent királyok városainak
nemzetközi tematikus útjának kialakítása
 műemlék épületek felújítása megfelelő
funkcióval
 egészéves kulturális programszervezés
turistáknak is
 legalább egy egyedi jelleggel bíró
rendezvény elindítása
 Esztergomi Várszínház műsorába külföldiek
számára is élvezhető előadások beillesztése
 tudományos és kulturális tematikájú
konferenciák szervezése
 irodalmi kutató és alkotó műhelyek életre
hívása (Írástudók Városa)
 irodalmi események, kiállítások szervezése
 látnivalók összekapcsolása, élményszerű
bemutatása
 iskolás korosztályoknak kihelyezett tanítási
naphoz programkoordináció
 kapcsolódás a Duna-Gerecse turisztikai
kártyarendszerhez
AKTÍV TURIZMUS:
 Eurovelo 6 kerékpárút kiépítése Tát és
Dömös között
 kerékpárosok számára kiegészítő
szolgáltatások kialakítása
 térségi települések bekapcsolása a
hálózatba
 vízitúrázók számára szárazföldi
szolgáltatások kialakítása
 minden típusú aktív turisztikai hálózatra
megfelelő applikáció és egyéb alkalmazás
kialakítása, elérhetővé tétele
 Kis-Duna medrének rendbe tétele
 kapcsolódás a Duna-Gerecse turisztikai
kártyarendszerhez
SPORTTURIZMUS:
 rendezvények koordinációja, beillesztés a
térség turisztikai programjai közé
 programszervezés a kísérőknek
ÖKOTURIZMUS:
 szakvezetések, szakmai programok
 lakosság szemléletformálása
 természet megfigyelését segítő
alkalmazások és applikációk kialakítása
ZARÁNDOKTURIZMUS:
 Sacra Velo kiépítése
 tájékoztató anyagok készítése















EV 6 továbbra sem épül ki végig a Duna
mentén a magyar oldalon
együttműködés hiánya az egyes területek
között
forráshiány




forráshiány
együttműködés nem valósul meg




forráshiány
együttműködés nem valósul meg



forráshiány
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feltárások elmaradása forráshiány miatt
felújítások elmaradása
az ETTE munkaszervezetének felállítása
elmarad
programkoordináció elmarad
nem történik meg a két félbemaradt
szálloda befejezése
konferenciaszervezés gazdátlan marad
ellentétek kiéleződése az együttműködés
helyett
irodalmi műhelyek gazdátlanná válnak
megfelelő vezető nélkül
forráshiány

JÖVŐKÉP
A Desztinációfejlesztési stratégia legfontosabb célja, hogy kijelölje azokat az irányokat,
melyek meg kell hogy határozza a térség turisztikai fejlesztéseit és melyek alapján rögzíthetők azok a
célok, melyeket a fejlesztéseknek szolgálniuk kell. Jelen stratégia középtávra készül, de fontos, hogy
olyan alapokat rakjon le, vagy olyan meglévő folyamatokat erősítsen fel, melyek egy hosszútávon
megvalósuló és minden érdekelt számára iránytűként szolgáló jövőkép megvalósítását eredményezik.
A jövőkép elsősorban a helyi lakosság szempontjából kerül megfogalmazásra, hiszen bármilyen
gazdasági terület – így a turizmus - fejlesztésének célja az ott élő emberek életminőségének javítása,
helyben maradásuk elősegítése, jóllétük erősítése. Természetesen a turizmus nem varázspálca, csak a
sajátos eszköztárát tudja bevetni a felsorolt területek eredményessége érdekében.
Tapasztalati tény szakmai körökben, melynek természetesen megvan a maga tudományos
lélektani háttere is, hogy a turisták azokat a településeket, térségeket keresik fel szívesen, ahol a helyi
lakosság is elégedett, erős identitással rendelkezik, büszke saját értékeire és ezt szívesen mutatja be
másoknak is. Ebből adódóan a stratégiai gondolkodás és tervezés mindig kiterjed a helyi lakosság
véleményére is. Ezt követtük mi is, amikor 13 szempontot tartalmazó értékelést kértünk a
válaszadóktól lakossági kutatásunk során.
A 258 válaszból álló minta esetében az elégedettségi átlagérték 2,75 volt, mely az ország más
pontjaival összehasonlítva alacsonynak mondható, melynek ismert okaira nem térünk ki, mivel nem
célja jelen dokumentumnak az ilyen irányú feltárás, mindössze két pontra térünk ki röviden.
ÁTLAG: 2,75

Helyi lakosság elégedettségi indexe

közutak állapota

szép természeti környezet
3,83
3,38

tömegközlekedés

3,19
2,14

összetartó helyi közösség

nyugodt életkörülmények

1,78

2,45

2,88

2,55

könnyen elérhető
szolgáltatások

2,84

tiszta, rendezett település

munkalehetőségek
2,76

2,61
főszezoni turistaforgalom

közbiztonság

2,67

2,69

tiszta levegő, egészséges
környezet

tanulmányi- és
továbbképzési lehetőségek

ingatlanárak

A térségbe többszázezer turistát vonzó természeti környezettel szemben is jelentősen megoszlanak a
vélemények, több mint egyharmaduk nem tartja megfelelőnek. Ennek ellenére – mint később látni
fogjuk – a legtöbben büszkén ajánlják a turistáknak a környező hegyek felkeresését, a túrázást,
természetjárást. Az elégedettséghez tartozó kontrollkérdés esetében jóval pozitívabb megítélést
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kapott a természeti környezet és többen emelték ki az egészséges környezetet, akárcsak a jó
munkalehetőségeket.
A másik számunkra szempont a vendégforgalom megítélése volt, mellyel szembeni
elégedettség azt jelzi, hogy a forgalomnövekedés nagy valószínűséggel a lakosság egyetértésével
találkozik majd.
A térségben lakók körében végzett kutatásunk egy másik pontjában nyitott kérdésre
válaszoltak az emberek és az öt általuk turisták számára javasolt legfontosabb látnivalókat,
programokat nevezhették meg.

Helyi lakosság ajánlásai a turisták számára

95%

hegyek

88%

Bazilika

59%

múzeumok

54%

Duna

45%

Vár

Forrás: saját kutatás

Szinte kivétel nélkül minden válaszoló javasolja a környező hegyvidék felkeresését, nevesítve
leggyakrabban Vaskapu és Dobogókő szerepelt. A múzeumok esetében név szerint legtöbbször a
Duna Múzeumot és a Keresztény Múzeumot említették. A „Vármúzeum” nevet senki nem használta,
de feltételezzük, hogy a vár említésekor azt is beleértették. Egyébként ha a múzeumi kategóriánál
vettük volna figyelembe, akkor az került volna az ajánlati lista élére.
A helyiek által javasolt fejlesztések

79%
kerékpárutak kialakítása

77%

egyedi kulturális rendezvények
57%

útbaigazító táblarendszer

55%

látogatóbarát és interaktív kiállítóhelyek

50%

több színvonalas vendéglátóhely

48%

helyi termékekre épülő gazdaságok

47%

nemzetközi és országos sportrendezvények
sok jó, olcsó vendéglátóhely

42%

3 és 4*-os szálláshelyek

42%

fürdőfejlesztések

41%
25%

több információs iroda
élményfürdők

15%
Forrás: saját kutatás
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A helyi lakosság által javasolt fejlesztések között természetesen olyanok szerepelnek az élen,
melyek egyben számukra is értéket jelent, ami megfelel az általános kutatások során tapasztalt
attitűdnek ebben a körben. A fejlesztések sikerességében és fenntarthatóságában ez a magatartás
mindenképp szerepet játszik, ezért van kiemelt szerepe annak, hogy a létrejövő fejlesztésekkel
nagyvonalakban azonosulni tudjon a helyi közösség. Nyilván az olyan szakmai megfontolás, hogy
minél pontosabb és jobb információmenedzsmentre van szükség, szakmai kompetencia kérdése, így
érthető, hogy nem tulajdonítottak neki túl nagy jelentőséget. Érdekes eredménye a lekérdezésnek
viszont, hogy milyen jelentős különbség van a Szent István Fürdő és az élményfürdő fejlesztésével
kapcsolatban. Egyébként a turistáknak ajánlott programok között is már jellemzően a Vadas
Termálpark kapott nagyobb hangsúlyt.
A helyi lakosság köréből válaszolók által legtöbbet említett néhány dolog, amire büszke és
szívesen ajánl bárkinek: a természeti környezet a Dunával és a hegyekkel, a város történelmi szerepe
és az ezt tükröző városkép, valamint a sok látnivaló, a változatos programkínálat.
A turizmusban érdekelt személyek, kulcsszereplők és döntéshozók véleményét – noha ők is
jellemzően a helyi lakosok halmazába tartoznak - személyes interjúk és kérdőíves lekérdezés során
igyekeztünk felderíteni. Az ő esetükben jóval célirányosabban tettük fel a kérdéseket, mert itt a cél a
szakmai szempontok felderítése volt elsősorban és azoknak az egymástól eltérő fejlesztési irányokkal
való azonosulási hajlandóságuk feltérképezése.
A kutatásaink során arra a kérdésre, hogy hogyan szeretnék látni a térséget és Esztergomot
egy évtized múlva, a leggyakrabban előforduló szavak az alábbiak voltak, melyek közül több persze
azonos a lakosság által említe*ttekkel:
3. ábra – Jövőkép alapját képező fogalmak

Az ábrán jól látszik, hogy a kulturális vonal rendkívül erőteljesen jelenik meg, a természeti környezet
inkább mint egy adott, jó háttér szerepel.
A legtöbbet előforduló szavakat és fogalmakat ezek után tovább vizsgáltuk olyan
szempontból, hogy mennyire kapcsolhatók a turisztikai desztináció menedzselése kapcsán érintett
csoportokhoz, a helyi lakossághoz, a befektetőkhöz, turisztikai vállalkozásokhoz, a települési
önkormányzathoz és természetesen magához a turistához. Minél több érintett csoport érdekében áll
a jelzett dolog pozitív változása, minél több szereplőnek fontos az adott tényező, annál nagyobb
sikerre számíthatunk az azzal kapcsolatos fejlesztések során. Ezen a logikán haladva nem nehéz
belátni, hogy a helyiek, a turisták, a vállalkozói és befektetői kör elégedettsége teszi fenntarthatóvá a
desztináció turizmusát, amiben pedig minden felelős települési önkormányzat érdekelt. Fontosnak
tartjuk, hogy olyan jövőképre vonatkozó megfogalmazásra tegyünk javaslatot, mely a leírt gondolat
szellemét tükrözi. Egyben itt szeretnénk megjegyezni, hogy amennyiben a későbbiek folyamán más
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jövőképet fogalmaz meg a TDM szervezet, ugyanezen a gondolatíven kell haladniuk, azaz az újonnan
bevitt megfogalmazásokat meg kell vizsgálni, hogy mennyiben kapcsolódik a négy csoporthoz.
4. ábra – Jövőkép alapját képező fogalmakban megjelenő közös érdekeltség

Ezek alapján a következő jövőképet rögzítettük és ennek megfelelően alakítottuk ki a
Desztinációfejlesztési stratégia középtávú céljait is.
Esztergom és környéke 10 év múlva az adottságait jól kihasználva kialakított gazdag kínálatának
köszönhetően az egynapos kiránduló turizmus legismertebb úti céljává válik, ahol egész évben
színvonalas kulturális és sportrendezvények várják az érdeklődőket. Szent István városa, ami
történelmi és egyházi szerepe mellett további izgalmas élményeket kínáló kulturális értékeiről, mint
az Írástudók Városa is híres. Fejlett infrastruktúrájának köszönhetően gyorsan elérhető az ország más
pontjairól a város, ahol az összefogásnak és a professzionális marketing tevékenységnek
köszönhetően prosperáló turisztikai vállalkozások színvonalas, minőségi szolgáltatásait és szállodáit
szívesen veszik igénybe az ideérkező tömegek. A térség összekötő kapocs a hegységek és a Duna, a
Dunakanyar és a Dunántúl között, de nemzetközi téren is fontos állomása, sőt motorja a történelmi
és spirituális, országokon átívelő tematikus utaknak, így a desztináció központi szerepét sikeresen
kihasználva, közösen kialakított stratégia mentén vált gazdaságilag és társadalmilag fenntartható, jó
ütemben fejlődő térséggé.
Javaslatunk lényege a térség összekötő szerepe, mely a múltban éppúgy megvolt, mint
manapság és megmarad a jövőben is. Az elmúlt évszázadok során ez az összekötő szerep más és más
tartalommal és formában jelent meg, így a mi feladatunk is az, hogy ezt újra átgondoljuk, hogyan
jeleníthető meg a turizmusban, 21. századi környezetben. Milyen hálózatok veszik körül a térséget és
milyen hálózatokat tud létrehozni? Ha az érintettek azonosulni tudnak az összekötő szerepükkel,
konszenzus alakul ki a továbblépés irányával kapcsolatban, utána már mindenkinek annyi a feladata,
hogy átgondolja, hogy a saját felelősségi területén – legyen az
múzeum, szálloda, vagy bármilyen más intézmény - hogyan lehet ezt
értelmezni és mi következik belőle, ő milyen tartalmat tud neki adni.
Ezáltal a térség minden egyes szereplője hozzá tud járulni a jövőkép
megvalósulásához és a térséget évszázadok óta jellemző szellemiség
felfrissítéséhez.
A turizmus területén ebből az következik, hogy szükség lesz
Esztergom és térségének, mint egységes egésznek az
újrapozícionálására, azaz annak pontos definiálására, hogy milyen
képet szeretnének a helyi érintettek viszontlátni magukról.
5. ábra – Jövőkép tartalmi összefüggései
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Jelmagyarázat:
kulturális turizmus,
aktív turizmus
A kulturális turizmus körébe tartozik a városlátogató turizmus, a rendezvény- és fesztiválturizmus, a vallási turizmus,
zarándokturizmus, a bor és gasztronómia, az aktív turizmushoz a bakancsos turizmus, kerékpáros turizmus, vízi turizmus,
vízparti turizmus, lovas turizmus, sportturizmus.

Ebbe a rendszerbe a térség minden települése és szolgáltatója megtalálhatja a helyét, ha
másképp nem, akkor úgy, hogy biztosítja a kapcsolatot a környezetével, a szomszéd településekkel és
gondoskodik arról, hogy az idelátogató turisták zavartalanul, tiszta rendezett környezetben
áramolhassanak a desztinációban, vagy azon keresztül. Az így kialakuló hálózat pozitív hatással van az
ott működő vállalkozókra is és bizonyos időn belül folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal
találkozhatunk.
Ahhoz, hogy ez a folyamat beinduljon, nincs szükség feltétlenül több száz milliós, vagy
milliárdos beruházásra, sokkal inkább tudatos és következetes desztináció menedzsmentre.
Természetesen ideális esetben a turisztikai fejlesztések, beruházások se maradnak el, és a desztináció
menedzsment tevékenység is folyamatos. A továbbiakban feltételezzük a területfejlesztési
dokumentumokban szereplő turisztikai nagyprojektjeinek középtávon történő megvalósulását, ezért
azokat is röviden szerepeltetjük a megfelelő fejezetekben a teljesség igénye nélkül a TDM szervezet
kompetenciájába tartozó kisebb volumenű projektek mellett.

Célok meghatározása
Azt már említettük, hogy az előbb felvázolt jövőkép megvalósítása akkor lesz sikeres, ha
illeszkedik a térség fejlődését meghatározó magasabb szintű koncepciókhoz és stratégiákhoz. A
turizmus esetében ezek az országos és megyei területfejlesztési, illetve a településfejlesztési
dokumentumok, hiszen a turizmusfejlesztés – és desztinációfejlesztés – maga is vidék- és
településfejlesztés, ugyanabban a közegben eszközöl változtatásokat, ugyanazon hatások
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érvényesülnek. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a desztinációfejlesztés az a vidékfejlesztés, ahol a célok
megvalósítása érdekében a turizmus sajátos eszközei kerülnek alkalmazásra.
A felvázoltak értelmében jelen dokumentumnak is igazodnia kell a Komárom-Esztergom
Megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programjához, valamint a releváns Integrált
Településfejlesztési Stratégiákhoz. Ez utóbbi esetében Esztergom város ITS-ére támaszkodunk a
település meghatározó voltára való tekintettel.
A megyei program második prioritása a turizmusfejlesztés, amit az indokol, hogy a megye
adottságai és turizmusiparának teljesítménye között óriási szakadék húzódik. Ennek keretében került
nevesítésre a Duna menti turisztikai kínálat nemzetközi versenyképességének javítása és a természeti
értékekre épülő turisztikai kínálat megteremtése. Ezzel teljes mértékben összhangban van Esztergom
város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának második átfogó céljához kapcsolódó szintén
második prioritás, mely kimondja a város turisztikai potenciáljához méltó turizmus megteremtését.
Az ITS-ben szintén szerepel az épített és természeti környezet fejlesztése, többek közt a műemléki
épületek felújítása és új funkciókkal való bővítése, akár turisztikai célú hasznosítása.
A legnagyobb ívű projekt a Szent István Emlékhely Integrált Turisztikai Fejlesztés, melynek
előzetesen becsült teljes költségvetése 5,8 milliárd forint. A három részre osztott fejlesztés kiterjed a
középkori város bizonyos részeinek feltárására, a napvilágra kerülő anyag bemutathatóvá tételére, a
várhegy és a belváros akadálymentes összekötésére sikló, vagy mozgójárda segítségével, a
Mattyasovszky bástya és a Török Fürdő helyreállítására, valamint egy Szentkirály kegyhely
kialakítására.
Az aktív turizmussal kapcsolatban rögzítésre került a stratégiában az Eurovelo6 Tát-DömösVisegrád közötti szakaszának megépítése, a Lábatlan-Pilismarót közötti vízitúra útvonal szárazföldi
pontjainak kialakítása, valamint a Palatinus-tó környezetének fejlesztése. Itt a strand bővítése mellett
sor kerül majd sportpályák kialakítására és egy búvárközpont létrehozására.
Ha már szólunk az esztergomi tervezett nagyprojektekről, nem hagyható ki a Rosenberg Kft.
költségviselésével már zajló munka, melynek köszönhetően 2019-re eredeti formájában állítják helyre
a Veprech-tornyot a vízátemelő rendszerrel együtt, és feltárják a középkori várfalakat.
A kisebb léptékű turisztikai fejlesztések terén a következő, az alábbi magasabb szintű
területfejlesztési dokumentumokból származtatható célok megvalósítását támogatják javaslataink:
adottságok kihasználásával a desztináció turisztikai potenciáljának növelése, valamint turisztikai
együttműködések létrehozása itthon és külföldön, aminek köszönhetően növekednek a turizmusból
származó bevételek a KKV szektor vállalkozásainál, a TDM szervezetnél és a települési
önkormányzatoknál.
A desztináció menedzsment szintű célok kitűzésénél fontos, hogy megoldást találjunk azokra
a problémákra, melyek a helyi szinten jól működő turizmust visszafogják, vagy épp gátolják. Ennek
kiderítése érdekében több kérdést tettünk fel kutatásunkban a vállalkozói körnek és természetesen a
személyes lekérdezések keretében is.
Általános problémaként említették a megkérdezettek a fejlesztések hiányát a forráshiány
miatt és a pályázatok csúszása, azok kiszámíthatatlansága miatt. A megfelelő látogatóforgalom
gátjaként említik a minőségi szolgáltatások hiányát, a megfelelően képzett személyzet hiányát, az
információáramlás akadozását, a nem megfelelő intenzitású marketing tevékenységet és a
döntéshozatal lassúságát, aminek okát a döntéshozó megfelelő szakértelmének hiányában látják.
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Turizmusban érintettek egyetértési indexe
5=teljes mértékben egytért, 1=egyáltalánnem ért egyet

1,87

Kiegyenlített a külföldi és belföldi vendégek aránya.
A belföldi vendégforgalom teljesen az aktuális időjárástól
függ.

2,59

A térségi turizmusfejlesztési tervek és stratégiák nem
segítenek a vállalkozók problémáinak megoldásában.

2,74

3,05

Többet költöttek a vendégek tavaly, mint korábban.

3,24

Főszezoni kapacitás értékesítése nem jelent problémát.
Esztergomban főleg a kulturális kínálatra lehet építeni.

3,54

A Dunakanyar a belföldiek számára csak egynapos úti cél.

3,6

A turisztikai vállalkozások belekényszerülnek az
árversenybe.

3,64

Rövidebb időt töltöttek nálunk a vendégek, mint
szeretnénk.

3,71

Többen érkeztek idén főszezonban, mint tavaly.

3,72

Esztergomban és környékén is szükség van turisztikai
kártyára.

3,74

A helyi turisztikai egyesület legfontosabb feladata a
professzionális marketing kommunikáció.

3,92
4,12

Esztergomról kevés a pozitív sajtóhír.
A versenyképesség érdekében a munkatársak folyamatos
képzésére van szükség a turizmusban is.

4,44

A szolgáltatások színvonalának folyamatos emelése nélkül
versenyhátrányba kerül a térség.

4,56

Szükség van Esztergom és a Dunakanyar
újrapozícionálására is.

4,58

Mint a véleményeket összegző ábra értékei jól mutatják több helyen is, nem elégedettek a
helyi vállalkozók a vendégforgalommal, még főszezonban is nehéz értékesíteni a kapacitásaikat,
mégha növekedésről is számol be a vállalkozók egy része. A jelenlegi versenyben a hátrány
leküzdésére a szolgáltatások színvonalának emelésével, a megfelelő szemléletű és képzettségű
munkatársak alkalmazásával szándékoznak válaszolni, amiben segítséget is várnának. Tejesen egybe
hangzó vélemény volt, hogy szükség van egész Dunakanyar és Esztergom újrapozícionálására.
Esztergom és térsége számára átfogó célként a következőt fogalmazzuk meg: Esztergom és
térsége a Szent István királyhoz kapcsolódó és egyházközponti hagyományos örökségturizmust
erősítő fejlesztések mellett egy új tartalommal megtöltött, élményalapú kínálattal rendelkező, fiatal
generációk számára is izgalmas kulturális központtá válik, ahol a természeti és kulturális adottságokat
a fenntarthatósági szempontok középpontba állításával tudatosan hasznosítják turisztikai célokra. Az
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átfogó cél alapján az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület által lefedett desztináció számára
három stratégiai célt tudunk felállítani:
I.
II.
III.

vonzerő- és attrakciófejlesztés, valamint kisebb volumenű szolgáltatás- és termékfejlesztés,
proaktív városmarketing a ETTE továbbfejlesztése által,
humánerőforrás-fejlesztés, szemléletformálás.

Az így felállított stratégiai célok alapján hét tematikus célt tűzünk ki, melyek a következők:








Esztergom és térsége nemzetközi szintű örökségturisztikai desztinációvá fejlesztése
a természeti és kulturális adottságokon alapuló attrakciók, vonzerők fejlesztése
a sportturizmus lehetőségeinek további fejlesztése
az ETTE további fejlesztése, tagjainak bővítése
a vendégforgalom növelése új piacok bevonása révén
turisztikai bevételek növelése a szolgáltatások és programkínálat bővítésével
humán erőforrás fejlesztése a turizmus területén

A felsorolt célrendszerhez ezt követően tudjuk hozzárendelni az eszközöket és az ahhoz kapcsolt
intézkedéseket, azaz azokat a projekteket, melyek megvalósulása biztosítja a stratégiai célokon
keresztül jelen Desztinációfejlesztési stratégia átfogó céljának megvalósulását.
A célok elérésével arra számítunk, hogy az Esztergomról meglévő jelen pillanatban
meglehetősen statikus kép megváltozik, jelentősen dinamikusabbá válik. Mivel a meglévő – vagy
majd napvilágra kerülő – értékeket interaktivitást igénylő, új technológiákat és eszközöket
felhasználva tervezzük bemutatni, ezért a fiatal korosztály érdeklődésére is számot tartunk. Az új
régészeti feltárás leletei a tudományos élet terén indíthat be szakmai programokat, de minden
bizonnyal vonzó lesz az amatőr régészeknek is és a történelem iránt érdeklődő csoportoknak. A
nemzetközi tematikus út kialakítása kapcsán a város nemzetközi kapcsolatai élénkülnek meg,
Esztergom neve szélesebb körben válhat ismertté Európában. Itt szintén számítani lehet a hivatalos
programoknak köszönhető élénkebb vendégforgalomra, valamint ahhoz kapcsolódó
sajtóérdeklődésre. Az intézkedéseknek köszönhetően jelentős kínálatbővülést várunk, aminek
megtekintésére már nem lesz elegendő néhány óra, vagy egy nap, így az érdeklődő kör hosszabb időt
fog eltölteni a városban, vagy a környéken.
A cél- és eszközrendszert igyekeztünk úgy kialakítani, hogy egyedi profil kialakítására legyen
lehetőség amellett, hogy továbbra is illeszkedni tudjon a Dunakanyarhoz, mint turisztikai termékhez.
Az új és egyedi kínálat új látogatókör megjelenését is előrevetíti, mely a turizmusból származó
bevételek növekedését eredményezi. A tartózkodási idő növekedése és a bevétel-növekedés arra
ösztönzi a vállalkozókat minden bizonnyal, hogy fejlesszék szolgáltatásaikat, bővítsék üzletüket, vagy
új vállalkozást hozzanak létre.
A felsorolt várható eredmények alátámasztják azt a korábbi megállapítást, miszerint a
Desztinációfejlesztési stratégia megvalósítása széles kör érdeke. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy az
általunk rögzített célok a helyi érdekeltek meglátásainak megfelelően módosíthatók, mivel a
legfontosabb az, hogy legyen a desztináció fejlődését legalább középtávon meghatározó,
konszenzussal elfogadott stratégia, aminek megvalósítását minden oldal prioritásként kezeli. A célok
változtatásánál viszont minden esetben rögzíteni kell, hogy a módosítás milyen következménnyel jár
a többi cél megvalósulására és az egész desztinációra nézve. Ez a TDM rendszer alapelveinek
megfelelő rendszerszintű gondolkodásból adódó, kötelezően elvégzendő kontroll tevékenység.
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A célok elérésének eszközei
tematikus célok

eszközrendszer (intézkedések)

Esztergom és térsége
nemzetközi szintű
örökségturisztikai
desztinációvá fejlesztése



a természeti és kulturális
adottságokon alapuló
attrakciók, vonzerők
fejlesztése














Szent István Emlékhely Integrált Turisztikai
Fejlesztés*
fő turistaútvonalak akadálymentesítése
Veprech-torony és várfal rekonstrukció*
„Szent királyok útja” – európai kulturális
tematikus útvonal
Népművészeti Látványtár kialakítása
Spirituális Művészetek Műhelye
„Írástudók Városa” – tematikus irodalmi
programsorozat
Középkori Művészeti Fesztivál és Vásár
„Dunakanyar Órarend” összeállítása
korosztályra szabottan
„Mesés körben” sorozat és családbarát
tematikus útvonal
Eurovelo 6 útvonalának kiépítése Tát és
Dömös között*

a sportturizmus
lehetőségeinek további
fejlesztése





Palatinus-tó és környékének fejlesztése*
sportpályák felújítása*
a Prímás-szigeten a vízitúrázók fogadási
feltételeinek kialakítása*

az ETTE további fejlesztése,
tagjainak bővítése



a turisztikai vállalkozások aktivizálása és
bevonása a TDM szervezet munkájába
munkaszervezet fejlesztése
információs pontok létrehozása



a vendégforgalom növelése új
piacok bevonása révén






turisztikai bevételek növelése
a szolgáltatások és
programkínálat bővítésével
humán erőforrás fejlesztése a
turizmus területén

III.:
humán
erőforrás
fejlesztés
e

II. stratégiai cél: proaktív városmarketing
az ETTE fejlesztésével

I. stratégiai cél: turisztikai termék- és szolgáltatásfejlesztés

stratégiai
cél

a külföldi vendégek arányának növelése
proaktív marketingtevékenység
speciális igényű célcsoportok számára
kínálatfejlesztés
konferencialehetőségek bővítése és a kínálat
piaci megjelenítése




garantált programok választékának bővítése
többnapos események szervezés



a turisztikai vállalkozások munkavállalóinak
szakmai és nyelvi továbbképzés

*ITS-ben szereplő kiemelt projekt, vagy más projektgazda által megvalósuló projekt

Az I. stratégiai cél azon intézkedéseit, melyek nem Esztergom város ITS-ben rögzített
fejlesztései, a Mellékletekben részletes projektlapokon mutatjuk be.
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FEJLESZTÉSI IRÁNYOK, PRIORITÁSOK ESZTERGOMBAN ÉS KÖRNYÉKÉN
A bemutatott cél- és eszközrendszer egyértelműen támogatja a magasabb szintű fejlesztési
dokumentumok céljainak megvalósítását. Komárom-Esztergom Megye Területfejlesztési
Programjában említett, az adottságok kihasználására vonatkozó elvárásnak megfelel az összes első
stratégiai célhoz kapcsolódó fejlesztési projekt. A másik két stratégiai cél Esztergom városának
Integrált településfejlesztési Stratégiáját erősíti. Ebből az alábbiakat vettük figyelembe jelen
dokumentum összeállítása során:











Esztergom turisztikai potenciáljához méltó idegenforgalom megteremtése
turizmusfejlesztési stratégia elkészítése
turisztikai együttműködések létrehozása
vallási turizmus fejlesztése
szolgáltatások, látványosságok bővítése
sportturizmus fejlesztése
TDM szervezet működési feltételeinek javítása
nemzetközi és hazai kapcsolatépítés a turizmusfejlesztés érdekében vallási-, zarándok- és
örökség turizmus terén
városi látnivalók kommunikálása, turisták információval való kiszolgálása
Esztergomi történelemóra.

A projektek egy része csak Esztergomhoz kötődik, de alapvetően arra törekedtünk, hogy a
csatlakozási pont mindenhol meglegyen a térség többi települése számára is, ahogy ezt jelezzük is az
egyes projektek adatlapján.
6. ábra – A jövőkép és az intézkedések kapcsolata
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Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az egyes intézkedések egymást erősítik, az általunk
jelzett eredmények a komplex rendszer megvalósítása esetén várhatók. Ahogy korábban is már több
helyen jeleztük, fontos, hogy a javaslatok elfogadása megfelelő tájékoztatást és megvitatást követően
elfogadásra kerüljenek, mert különben nem feltétlenül tudják a turizmus szereplői saját
tevékenységükkel a célok elérését segíteni. Ezen viták következtében bizonyos intézkedések
módosulhatnak, kimaradhatnak, esetleg újak kerülhetnek rögzítésre, ami természetes. Egyetlen
dologra kell ezekben az esetekben figyelni, hogy a turizmus rendszerének elemeivel kapcsolatos
hatásokat mindig vizsgálni kell és minden változást, vagy új projektet az eddigiekben követett logikai
íven kell végiggondolni és elemezni.
Az előző fejezetben megjelölt három stratégiai cél koordinált megvalósítását kiemelt
jelentőségűnek tartjuk tekintettel az ágazati sajátosságokra. A turizmus belső összefüggéseiből
adódóan a termék- és piacfejlesztés egyensúlyának bármilyen okból történő megbomlása
kedvezőtlen hatással van a turizmusban érintett vállalkozásokra és intézményekre, különös
tekintettel ezek jövedelemtermelő képességére. Ennek esetleges bekövetkezése a befektetések iránti
érdeklődés és a munkahelyek számának csökkenéséhez vezet.
Jelen Desztinációfejlesztési Stratégia megalapozásához végzett kutatásaink eredményei
alapján prioritásként a kulturális- és aktív turisztikai termékek, teherbíró képesség függvényében
történő arányos fejlesztését jelöljük meg. A folyamatok koordinálását végző helyi szintű turisztikai
desztináció menedzsment (TDM) szervezet működése és szakmai tevékenységének fejlesztése nem
nélkülözhető. E szakmai tevékenység kiemelt területei a





turisztikai marketing tevékenység (városmarketing, látogatói szolgáltatások fejlesztése,
piacépítést segítő tevékenység belföldön és külföldön, piackutatás, turisztikai adatgyűjtés a
tervezés megalapozásának biztosítása érdekében)
turisztikai vállalkozások szakmai kompetenciájának fejlesztése
a turizmusban érdekelt felek konszenzuson alapuló együttműködésének támogatása,
szervezetfejlesztés

Ennek megfelelően az ETTE üzleti tevékenysége nem terjed ki sem a belföldi, sem az incoming
utazásszervezési tevékenységre, viszont a turisztikai vállalkozások értékesítését megkönnyítő piaci
lehetőségek felkutatására, az érintettek közötti üzleti kapcsolat előkészítésére igen. Ezt azért fontos
hangsúlyozni, mert a TDM rendszer kialakítása alig tíz éves múltra tekinthet vissza, így vele
kapcsolatban sok téves elképzelés él a köztudatban, ami leginkább a pontos feladatmegosztásra és
lehatárolásra vonatkozó hiányos információkból adódik. A TDM szervezet működése a piacra jutást
segíti és teszi lehetővé hatékony módon, valamint a turisztikai termékek és szolgáltatások
értékesítést támogató marketing költségeit csökkenti vállalkozási szinten elsősorban. Ez azt jelenti
tehát, hogy a turizmus hagyományos szereplőinek – szállás- és vendéglátóhelyek, utazásszervezők,
rendezvényszervezők, érintett intézmények, programgazdák – értékesítési tevékenységet továbbra is
saját erőből és kockázatukra kell végezni. Ezen a szinten a megtakarítás a marketing költségeknél
jelentkezik, valamint jelentős előny, hogy a közös finanszírozásban megvalósuló marketing aktivitások
magasabb szinten és hatékonyabban történnek meg. Mivel a helyi szervezetnek az előbb
rögzítettekből adódóan piaci körülmények között is meg kell állnia a helyét, ezért javasoljuk a civil
szervezeti és a szakmai-üzleti feladatok formai lehatárolását. Ez a gyakorlatban egy nonprofit
gazdasági társaság alapítását jelenti, mely az ETTE 100%-os tulajdonában marad, és feladatát
önállóan végzi ügyvezető irányításával, megfelelő elszámolási és beszámolási kötelezettség mellett. A
változás előnye a leegyszerűsödő döntési mechanizmus, mely a piaci viszonyok között rugalmasabb
működést tesz lehetővé.
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INTÉZKEDÉSI TERV ÉS ÜTEMEZÉS
Az eddigiekben áttekintettük Esztergom térsége turizmusának jelenlegi helyzetét és kijelöltük
a desztinációfejlesztés célrendszerét. Ebben a fejezetben bemutatásra kerülnek azok a tervezett
projektek, melyek megvalósulásán keresztül elérhető a jövőképben megfogalmazott állapot. Az
intézkedési tervben olyan elemek is szerepelnek, melyhez jelen pillanatban nem tudunk forrást
rendelni, de úgy gondoljuk, a komplexitás elvének érvényesülése érdekében nem szabad feledésbe
merülniük.
Az egyes intézkedésekhez a stratégia készítésének időpontjában valószínűsíthető felelősöket
és lehetséges partnereket jelöltük meg. A konkrét megvalósítás függvényében ezek változhatnak a
jövőben. Az intézkedéseket részletesen a Mellékletek között mutatjuk be, mivel az áttekinthetőség
több helyet igényel. Itt ezért csak az intézkedéseket soroljuk fel:
Kulturális turisztikai intézkedések:








Szent István Emlékhely kiemelt komplex turisztikai fejlesztés elemei
Veprech-torony és várfal felújítása és rekonstrukciója
kulturális örökség megközelítési útvonalainak akadálymentesítése
Szent királyok útja – európai kulturális tematikus útvonal
Néprajzi Látványtár
A „Római birodalom határa” nemzetközi világörökségi nevezéshez kapcsolódó fejlesztés
Tokodon, Pilismaróton
Bajnai Sándor-Metternich kastély felújítása a nemzeti kastélyprogram keretében

Rendezvényturisztikai intézkedések:





Középkori Művészeti Fesztivál és Vásár
Spirituális Művészetek Műhelye
Írástudók Városa
többnapos konferenciák, szimpóziumok szervezése

Aktív turisztikai intézkedések





Eurovelo 6 kerékpárút Tát és Dömös között
Vízitúrapont kialakítása a Prímás-szigeten
szabadstrand fejlesztése Pilismaróton
Szent István Fürdő felújítása

Ökoturisztikai intézkedések:


Dunakanyar Látogatóközpont Dömösön

Sportturisztikai intézkedések:


Palatinus-tó és környékének fejlesztése: strand és a sportpályák felújítása

TDM szervezet fejlesztése




marketing terv kialakítása
marketingkommunikáció
szemléletformálás, oktatás, képzés és szervezetfejlesztés
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garantált programkínálat bővítése
„Mesés körben” sorozat mentorálása
„Dunakanyar órarend” program mentorálása
térségi turisztikai portál fejlesztése és üzemelése
turisztikai tájékoztató rendszer fejlesztése Esztergomban és környékén
mobil információs pontok létrehozása a főszezonban
új információs iroda létrehozása az érkezési pontoknál
információs iroda infrastrukturális fejlesztése
turisztikai adatgyűjtő rendszer kialakítása
piackutatás végzése
csatlakozás a térségi szintű TDM szervezethez

Szent István Emlékhely kiemelt komplex turisztikai
fejlesztés elemei
Veprech-torony és várfal felújítása és rekonstrukciója
kulturális örökség megközelítési útvonalainak
akadálymentesítése
Szent királyok útja – európai kulturális tematikus
útvonal
Néprajzi Látványtár
Középkori Művészeti Fesztivál és Vásár
Spirituális Művészetek Műhelye
Írástudók Városa
többnapos konferenciák, szimpóziumok szervezése
Eurovelo 6 kerékpárút Tát és Dömös között
Vízitúrapont kialakítása a Prímás-szigeten
szabadstrand fejlesztése Pilismaróton
Szent István Fürdő felújítása
Dunakanyar Látogatóközpont Dömösön
Palatinus-tó és környékének fejlesztése
marketing terv kialakítása
marketingkommunikáció
szemléletformálás, és szervezetfejlesztés
garantált programkínálat bővítése
„Mesés körben” sorozat mentorálása
„Dunakanyar órarend” program mentorálása
térségi turisztikai portál fejlesztése és üzemelése
turisztikai tájékoztató rendszer fejlesztése
mobil információs pontok létrehozása a főszezonban
új információs iroda létrehozása az érkezési pontoknál
információs iroda infrastrukturális fejlesztése
turisztikai adatgyűjtő rendszer kialakítása
piackutatás végzése
csatlakozás a térségi szintű TDM szervezethez
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2020 - II.

2020 - I.

2019 - II.

2019 - I.

2018 - II.

2018 - I.

2017 - II.

Az egyes elemek időbeni ütemezését a következő táblázaton mutatjuk be:

Kockázatelemzés
Bármelyik fejlesztési elképzelésnek gátja lehet a megfelelő források hiánya, ez nem kérdés,
viszont azt is mindig meg kell vizsgálni, hogy valóban arról van szó, vagy csak egy hivatkozási alap.
Szintén fontos hangsúlyozni, hogy alapvető elvárás, hogy amennyiben jelen stratégiában
megfogalmazott célokat konszenzussal elfogadja a szervezet, onnantól fogva mindenki a saját
kompetens területén kell azok megvalósításáért mindent elkövetni, természetesen a TDM szervezet
koordinációja mellett. Itt ismét utalnunk kell a munkaszervezeti egység kialakításának kiemelkedő
szerepére, melynek hiánya alapvetően teszi kockára a projektek sikerességét és fenntarthatóságát.
INTÉZKEDÉS:
Szent István Emlékhely kiemelt komplex
turisztikai fejlesztés elemei
Veprech-torony és várfal felújítása és
rekonstrukciója
kulturális örökség megközelítési útvonalainak
akadálymentesítése
Szent királyok útja – európai kulturális
tematikus útvonal
Néprajzi Látványtár
Középkori Művészeti Fesztivál és Vásár
Spirituális Művészetek Műhelye
Írástudók Városa
többnapos konferenciák, szimpóziumok
szervezése
Eurovelo 6 kerékpárút Tát és Dömös között
Vízitúrapont kialakítása a Prímás-szigeten
szabadstrand fejlesztése Pilismaróton
Szent István Fürdő felújítása
Dunakanyar Látogatóközpont Dömösön
Palatinus-tó és környékének fejlesztése
marketing terv kialakítása
marketingkommunikáció
szemléletformálás és szervezetfejlesztés
garantált programkínálat bővítése
„Mesés körben” sorozat mentorálása
„Dunakanyar órarend” program mentorálása
térségi turisztikai portál fejlesztése és
üzemelése
turisztikai tájékoztató rendszer fejlesztése
Esztergomban és környékén
mobil információs pontok létrehozása
új információs iroda létrehozása az érkezési
pontoknál
információs iroda infrastrukturális fejlesztése
turisztikai adatgyűjtő rendszer kialakítása
piackutatás végzése
csatlakozás a térségi szintű TDM szervezethez

KOCKÁZATOK:
forráshiány, csak egy részlete valósul meg
az önkormányzati területek folyamatos
tisztítása, karbantartása elmarad
forráshiány
összefogás hiánya, a feltételek teljesítésére
nincs anyagi és emberi erőforrás
megfelelő ingatlan hiánya, forráshiány,
együttműködő kézművesek hiánya
együttműködés hiánya
együttműködés és emberi erőforrás hiánya,
rendezvényhelyszín nem készül el
együttműködés és emberi erőforrás hiánya,
rendezvényhelyszín nem készül el
szállásfejlesztés elmaradása, konferenciakapacitás szűkössége
kiemelt fejlesztési térséggé nyilvánítás elmarad
forráshiány
forráshiány
forráshiány
nem tervezhető költségkeret, MT hiánya
közös akarat, összefogás hiánya
alacsony együttműködési hajlandóság
forráshiány
forráshiány
koncepció, közös akarat hiánya, szakértők
bevonásának elmaradása
összefogás hiánya, forráshiány
közös akarat és emberi erőforrás hiánya
együttműködés hiánya, forráshiány, a feladat és
döntési körök lehatárolásának elmaradása
forráshiány
közös akarat, együttműködés elmaradása
emberi erőforrás és együttműködés hiánya
közös akarat hiánya
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MONITORING, INDIKÁTOROK
A turisztikai fejlesztések célja, hogy megteremtse hosszú távon a település
versenyképességét a nemzetközi piacon. A 2014-20 közötti EU-s költségvetési időszakban
nemzetgazdasági szinten is elvárás, hogy a részben – vagy egészben – uniós forrásokból megvalósuló
projektek lehetőleg ne igényeljenek további közpénzből történő finanszírozást. Jelen stratégiában
szereplő projektek mindegyikére igaz lehet ez az elvárás, amennyiben a kiemelt projektek pontos és
objektív megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek elkészítését követően és annak megfelelően
kerülnek megvalósításra. A kisebb volumenű és forrásigényű intézkedések már rövidtávon is
megtérülhetnek. Erről természetesen teljes mértékben akkor bizonyosodhatunk meg, ha rendszeres
időközönként és folyamatosan nyomon követjük a folyamatokat és megfelelő módszereket
alkalmazunk az eredmények minél pontosabb rögzítéséhez. Alapvető elvárás, hogy a gyűjtött adatok
– indikátorok – ellenőrizhetők és összehasonlíthatók legyenek.
A monitoring feladatokat az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület végzi, az adatokat
részben az önkormányzat, részben a vállalkozók és érintett intézmények szolgáltatják. Néhány
képzett mutatóra is szükség lesz a megfelelően árnyalt kép miatt, melyekhez a bemenő adatok
szintén az említett forrásokból származnak. Az országos szinten központilag is gyűjtött adatokat a KSH
adatbázisával érdemes összevetni, hiszen az esetleges eltérések okát is ki kell vizsgálni.
Az indikátorok egy része a térség iránti turisztikai kereslet változását hivatott bemutatni, egy
következő csoport a szektor jövedelemtermelő képességével kapcsolatos, míg a harmadik az egyes
projektekhez konkrétan köthető mutatókat tartalmazza, s végül a negyedik csoport azt a változást
mutatja, hogy miképp változik a turizmus szerepe Esztergom és környékének életében. Ebben a
fejezetben csak jelezni szeretnénk, hogy mely szempontok alapján lesz célszerű a monitoringozás a
későbbiekben.
Turisztikai mutatók:















Vendégéjszakák száma településenként (total)
Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma
Vendégérkezések száma településenként (total) – összes turisztikai céllal a térségbe érkező
vendégek száma
Külföldi vendégérkezések száma
Átlagos tartózkodási idő (total)
Kereskedelmi szálláshelyek száma
Kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek száma
Szállodák férőhely-kapacitása
3-4*-os szállodák kapacitásának aránya (előbbihez) – 3-4*-os szállodák férőhelyei/szállodai
férőhelykapacitás
Üzleti célú egyéb szálláshelyek száma
Üzleti célú egyéb szálláshelyek férőhelyeinek száma
Nemzeti védjegy besorolással rendelkező KSZH-k száma
Koronás védjegyes ÜCE SZH-k száma
Átlagos vendégelégedettségi index – 4*-os, 3*-os hotelek és ÜEC szálláshelyek
vendégkörének lekérdezéséből kapott értékek összege, ahol a legkisebb érték 1, a maximum
érték 15 lehet
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Jövedelemtermelő képességgel kapcsolatos mutatók:




1 éjre jutó szállásdíj bevétel kereskedelmi szálláshelyeken – bruttó szállásdíjbevétel /
vendégéjszakák száma
Kereskedelmi szálláshelyek bruttó szállásdíjbevétele
az esztergomi szállodák átlagos RevPAR mutatója

A projektek indikátorai:















az egyes múzeumi intézményekbe kiadott belépőjegyek száma
hajóval Esztergomba érkező kirándulók száma
sétahajózáson résztvevők száma
Bazilikába látogató szervezett csoportok száma (total)
a településeken megszervezett szabadtéri turisztikai rendezvények száma – csak a
kifejezetten turisztikai vonzerővel rendelkező rendezvények veendők számba
Várszínházban megrendezett előadások átlagos nézőszáma – összes megváltott jegy /
megrendezett előadások száma
Esztergomban, Pilismaróton bérbe vett vízi járművek száma az évben
a térségben megrendezett sportesemények száma – vendégéjszakát generáló
sportesemények veendők számba
Kerékpárkölcsönzések száma az évben
Garantált programokon résztvevő felnőttek száma
Garantált programok száma havonta – csak a megvalósult programok veendők számba
ETTE által szervezett képzések, workshopok száma
Turisztikai rendezvények száma havonta
Tudományos és egyéb szakmai konferenciák száma

A turizmus jelentőségére vonatkozó indikátorok:








1 lakosra jutó turisták száma – összes vendégérkezések száma / állandó lakosság száma
1 napra jutó turisták száma – összes vendégérkezések száma / 365
1 lakosra jutó IFA bevétel – turisták által befizetett IFA / állandó lakosság száma
IFA aránya a helyi adóbevételeken belül – turisták által befizetett IFA / önkormányzat saját
bevételei
IFA/IPA arány – turisták által befizetett IFA / önkormányzat iparűzési adóbevétele
ETTE vendégarányos éves költségvetése – éves költségvetési főösszeg / összes
vendégérkezések száma
ETTE költségvetésének marketingre fordított hányada – éves marketing költségvetés / éves
költségvetési főösszeg
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MELLÉKLETEK
1. Kép – Az Esztergomot érintő zarándokutak
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2. Az ETTE desztinációfejlesztési projektjei
Projektjavaslat
címe

„Szent királyok” Útja – európai kulturális útvonal

Projektgazda

Esztergom város önkormányzata

A projekt
helyszíne

Szent István születési és halálnak helye, ha feltárásra kerül, addig az esztergomi
vár.

Projekt fő és
egyéb céljai

Európa történelmében mintegy 10-15 olyan királyról tudunk, akik később szentté
lettek avatva. A projekt célja, hogy kialakuljon és hivatalosan az Európai Bizottság
erre felhatalmazott intézménye által elismert kulturális utat alakítsunk ki,
melynek állomásai a nevezett királyokhoz köthető települések.

Projekt leírása /
tartalmi elemei

Jelenleg 32 európai kulturális utat (Cultural Routes of Council of Europe) tartanak
nyilván és további 3 várja az elbírálást. Ezek közül 7 érinti Magyarországot, öt
esetben Budapestet. Egy ilyen nemzetközi szintű hálózat kialakításának a
kezdeményezője lehet Esztergom, mely városnak már van egy-egy potenciálisan
bekapcsolható várossal kapcsolata.
A szentté avatott egykori európai uralkodók az alábbiak: Szent István, Szent
László, II. Henrik, Szent Hedvig, I. Vencel, Orseolo Péter, IV. Knut, III. Edward, II.
Olaf, IX. Erik, I. Dávid, Szent (IX.) Lajos, és III. Ferdinand. A tematikus út így
átfognák Magyarországon kívül Lengyelországot, Csehországot, Németországot,
Olaszországot, Franciaországot, Spanyolországot, Nagy-Britanniát, Skóciát, Dániát,
Svédországot és Norvégiát. Ez a meglévő kulturális utakat tekintve az egyik
legszélesebb együttműködés lenne, aminek főszervezője lesz Esztergom városa.
A kulturális utakról döntő intézethez beadandó kérelemhez több szempontnak
kell megfelelni, melynek előkészítése és összeállítása komoly feladat lesz. A
megvalósulásig az alábbi lépések megtételére van szükség:
1. A történelmi háttérkutatások elvégzése a történelemtudomány szakmai
elvárásainak megfelelően, melyek célja, hogy alátámasszák az adott
település csatlakozási jogosultságát
2. A potenciális állomások vezetőivel kapcsolatfelvétel és egyeztetés a
csatlakozási szándékról
3. A pontos végső településlista alapján a részletes koncepció és pályázati
anyag kidolgozása
4. A pályázati anyag benyújtása a döntéshozó intézményhez
5. A kulturális út működtetése
Az európai kulturális utakról minden információ megtalálható:
www.cultural-routes.net oldalon.

Projekt
előkészítettsége

nincs

Projektjavaslat
indikatív
forrásigénye

Tervezés – (1. pont) 1 m Ft
Kivitelezés – (2-5. pont) 6 m Ft
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Projekt
megvalósítás
tervezett
ütemezése
(tartalom+költség)

Kapcsolódó
projektek,
előfeltételek,
pozitív és negatív
szinergiák

Projekt várható
eredménye,
hatása,
indikátorai

Kapcsolattartó

1. ütem – háttérkutatások elvégzése, output: pontos településlista – 1 m Ft
2. ütem – kapcsolatfelvétel a potenciális résztvevőkkel, workshop, találkozók
szervezése, folyamatos kommunikáció a résztvevőkkel, output: együttműködési
megállapodás a tagtelepülésekkel – 1,5 m Ft
3. ütem – részletes koncepció kidolgozása, output: arculat, marketing terv, üzleti
modell, PR anyagok, sajtótájékoztató – 3,3 m Ft
4. ütem – pályázati anyag benyújtása, majd a reménybeli pozitív döntést
követően a kulturális úr működtetése – 1,2 m Ft
Önmagában a tudományosan bizonyítható tény Szent István király és Esztergom
kapcsolatáról már elegendő ahhoz, hogy el lehessen indítani a szervezési
munkákat. Ugyanakkor a kulturális út nemzetközi vonzerejét nagyban emeli a
tervezett Szent István Emlékhely integrált turisztikai fejlesztés keretében
megvalósuló, a születés és elhalálozási hely feltárását, valamint látogathatóvá
tételét célzó kiemelt projektek megvalósulása. Egyben a létrejövő attrakciók
látogatószámának biztosításában is kiemelt jelentőségű a Szent királyok útja
európai kulturális útvonal, mivel annak marketing szerepét sikeresen lehet majd
kihasználni. Tehát egyik projekt sem feltételezi a másikat, viszont szinergikus
hatásuk egymásra nem kérdőjelezhető meg.
 Várható árbevétel (v. növekménye): a Szent királyok útjához nem kapcsolódik
direkt árbevétel, mert nem tartalmaz olyan elemet, melynek segítségével ez
direkt módon kimutatható.
 Várható látogatószám (v. növekménye): A későbbi egyeztetések és koncepció
függvénye, hogy milyen marketing eszközök kerülnek felhasználásra, melyek
segítenek a pontos létszám követésében. A letöltéssel, QR kóddal,
pecsételéssel, vagy egyéb módon követhetővé tett látogatóinak a fogadására
az ETTE információs irodája és pontjai, valamint az ott dolgozó munkatársak
teljes mértékben alkalmasak. A pontos részletek – pl. bevonható országok
száma – ismerete nélkül egyelőre a szervezési időszakban jelentkező külföldi
vendégforgalom valószínűleg 100 vendégérkezést jelent, melyet egy
tudományos rendezvénnyel is célszerű bővíteni, mely szintén növelné a
vendégforgalmat, de legfeljebb 300 vendégérkezésre lehet számítani az
elfogadásig évente. A hivatalos kulturális úttá nyilvánítást követően
erősödhet a marketing tevékenység, melynek köszönhetően a külföldi
vendégforgalom 15%-os, a belföldi 10%-os növekedésére számítunk 2025-ig.
 Tartózkodási idő növekmény a térségben, desztinációban: nem releváns
 Hatás a térségben eltöltött vendégéjszakák számára (v.éj-növekmény, ha
releváns): a várható látogatószámmal párhuzamosan, elsősorban a külföldi
szegmensben jelentkezik, a megvalósítási szakaszban 300-500
vendégéjszakára számítunk összességében, a megvalósítást követően szintén
ebben a csoportban 15%-os növekedéssel számolunk. A belföldi forgalom
tekintetében nem lesz kimutatható változás.
ETTE TDM menedzsere, Esztergom Polgármesteri Hivatalának városmenedzsere
Illeszkedésvizsgálat

UNTWO Agenda, LA21 igen
OP-k, Interreg

Interreg V-A SK-HU 1.1 prioritás - lezárult

ITS

Esztergom Város ITS

Területfejlesztési k.

KEM Területfejlesztési Koncepciója, OTK, OFTK,

NF2030

igen

70

Projektjavaslat
címe

Népművészeti Látványtár

Projektgazda

MNM Balassa Bálint Múzeuma

A projekt
helyszíne

Esztergom város Vízivárosában található pontosan meg nem határozott,
használaton kívüli épület. Elsősorban Esztergomban gondolkozunk, de
akadályoztatás esetén a desztináció más települése is szóba jöhet, ahol ennek a
feltételei biztosítottak lennének.

Projekt fő és
egyéb céljai

A Balassa Bálint Múzeum rendelkezik jelentős néprajzi gyűjteménnyel, mely
jelenleg helyhiány miatt nem látogatható. Az előzetes becslés alapján 5-6 féle
mesterség bemutatásához tudna az intézmény autentikus anyagot biztosítani. A
projekt célja, hogy a Várhegyre látogató turistákat lecsábítsuk a Vízivárosba és
számukra egyedi élményt biztosítsunk. Emellett az eddig a közönségtől elzárt
néprajzi anyagot is magas színvonalon közkinccsé lehet tenni ezen a módon. A
kézműves műhelyekben lehetőséget biztosítanánk a városban és környéken élő,
ezekkel a kézműves tevékenységeket ma is aktívan foglalkozó embereknek arra,
hogy meghatározott napokon dolgozzanak a műhelyben és saját maguk által
készített termékeiket is árulják. Ezzel a projekt nem csak az ismeretek
továbbadásához járulna hozzá, hanem a hagyományőrzés és munkahelyteremtés
terén is pozitív példa lenne más térségek számára. Negyedik fontos célja a
projektnek, hogy támogassa Esztergom város azon törekvését, hogy üresen álló
műemléki épületeinek új funkciót adjon és az épített örökség turisztikai
hasznosítása révén erősítse a város vonzerejét.

Projekt leírása /
tartalmi elemei

A projekt megvalósítása nem a Balassa Bálint Múzeum épületében történne meg,
hanem egy még pontosabban nem meghatározott ingatlanon, melynek
kiválasztásánál a fő szempontok: a Várhegyről viszonylag könnyen megközelíthető
vízivárosi használaton kívüli műemléki épület, alkalmas legyen 5-6 kézműves
műhely terület- és közművekkel kapcsolatos igényének kielégítésére, megfeleljen
a vagyonbiztonsági szempontoknak tekintettel a közgyűjteményhez tartozó
anyagra.
A megvalósulásig az alábbi lépések megtételére van szükség:








A Balassa Bálint Múzeum anyagának átvizsgálása és a mesterségek,
valamint a kihelyezésre kerülő állomány kiválasztása, a kiállítóhely
koncepciójának kidolgozása.
Aktív kézművesek toborzása a kiválasztott mesterségekhez, az
együttműködés feltételeinek kidolgozását követően.
A megfelelő ingatlan kiválasztása a szempontok alapján az
önkormányzattal szoros együttműködésben elsősorban Esztergom
Vízivárosban, vagy másodsorban a desztináció más pontján.
A felújításhoz, átalakításhoz részletes építési terv kidolgozása és
engedélyeztetése
A beruházás lebonyolítása.
A Néprajzi Látványtár beköltözése, a műhelyek berendezése.
A Néprajzi Látványtár megnyitása a közönség számára
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Projekt
előkészítettsége

Nincs. A Néprajzi Látványtár ötletgazdája a múzeum igazgatóasszonya. A
Hagyományok Házán belül működő Népművészeti Módszertani Műhely ötletére
nyílt a budapesti Vízivárosban egy hasonló elveken működő népi mesterségeket
bemutató terem, ez adta részben az inspirációt a kivitelezés mikéntjéhez.

Projektjavaslat
indikatív
forrásigénye

Tervezés – (1.- 4. pont, ) 21 m Ft
Kivitelezés – (5. pont) 180 m Ft + (5.-6. pont) 5 m Ft

Projekt
megvalósítás
tervezett
ütemezése
(tartalom+költség)

1. ütem – gyűjtemény átvizsgálása, koncepció és üzleti modell kidolgozása,
kapcsolatfelvétel a kézművesekkel, népi iparművészekkel, a megfelelő ingatlan
kiválasztása, output: pontos tevékenységlista, koncepció és üzleti terv,
együttműködési megállapodások a kézművesekkel – 1 m Ft
2. ütem – Építési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, az output:
hatályos építési engedély a kiválasztott ingatlanra – 20 m Ft
3. ütem – Beruházás lebonyolítása, output: hatósági engedély, működési
engedély – 180 m Ft
4. ütem – A Látványtár berendezése, megnyitása – 5 m Ft
A projekt feltételezi Esztergom város partnerségét a projektben, mivel az ingatlan
tulajdonosa a város maradna és a beruházásra a forrást is a város biztosítaná. Erre
azért számítunk, mert a város ITS-ben megfogalmazott egyik tematikus cél épp a
műemléki épületek turisztikai célú hasznosítása. A partnerség meghiúsulása
esetén az attrakciófejlesztésre nem tud sor kerülni forráshiány miatt, hacsak a
desztináció más települése nem vállalja a helyszín rendelkezésre bocsátásának és
célzott átalakításának költségeit.
A mesterségek kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a visegrádi Palotaházon
belül működő Mesterségek Udvara a kőfaragó, kovács, keramikus és papírmerítő
műhellyel rendelkezik, ezért ettől eltérő területek bemutatása a cél. Ha a két
intézmény kiegészíti egymást, a közös piaci fellépés előnyösen befolyásolhatja a
látogatószám alakulását. Azt is fontos tudni, hogy Visegrádon nincs belépődíj, a
csoportos programok jelentenek bevételt.
 Várható árbevétel (v. növekménye): a Néprajzi Látványtár kiállított tárgyainak
a tulajdonosa a Balassa Bálint Múzeum, ezért a belépőből vagy más címen
származó árbevétel is őt illeti. Az összeg az üzleti konstrukciótól függ, a
legfontosabb szempont mindenképpen az, hogy a Látványtár ne terhelje a
múzeum jelenlegi költségvetését, a bővülést követő működési költségek
megtérüljenek a bevételből, vagy a műhely bérleti díjakból (a műhelyekben
dolgozó kézműveseknek természetesen vállalni kell a tevékenységük miatt
keletkező közüzemi fogyasztás díját). Közös belépőjegy is értékesíthető, mely
a már meglévő és az új Látványtárba is belépést biztosít, ebben az esetben a
bevétel-növekedés a múzeumi szinten jelentkezik, nem egységenként. Évi 1012 m Ft árbevétel elérhető.
 Várható látogatószám (v. növekménye): A Néprajzi Látványtár műhelyeit
évente várhatóan 15ezer látogató keresi fel.
 Tartózkodási idő növekmény a térségben, desztinációban: nem releváns
 Hatás a térségben eltöltött vendégéjszakák számára (v.éj-növekmény, ha
releváns): nem releváns
Balassa Bálint Múzeum intézményvezetője, Esztergom Polgármesteri Hivatalának
városmenedzsere, koordinátor: ETTE TDM menedzsere

Kapcsolódó
projektek,
előfeltételek,
pozitív és negatív
szinergiák

Projekt várható
eredménye,
hatása,
indikátorai

Kapcsolattartó
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Projektjavaslat
címe

Spirituális Művészetek Műhelye - programsorozat

Projektgazda

Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület koordinációjával

A projekt
helyszíne

A projekt nem kötődik egyetlen helyszínhez, mert azok a művészethez kapcsolódó
események, kiállítások, konferenciák, stb. megrendezhetők az egyesülethez
tartozó 11 település bármelyikén.

Projekt fő és
egyéb céljai

A projekt elsődleges célja, hogy a művészeteket Esztergom szellemi
hagyományára építve segítse egy pezsgő kulturális élet megteremtését, így
növelve vonzerejét a művészetek iránt fogékony belföldi és külföldi turisták
körében. A Műhely és a programsorozat elnevezése utal arra, hogy a lelkiséget, a
szellemiséget a maguk sajátos eszközeivel megfogalmazni kívánó alkotóművészek
és a téma iránt érdeklődők találkozására kívánunk teret biztosítani. A tematika
nem szűkül le csak a kereszténységre, mégha Esztergom okán hangsúlyosan is
jelenik meg a hitélet és a művészet kapcsolata. Célul tűzzük ki hosszú távon azt is,
hogy Esztergom ezzel a Műhellyel bekapcsolódjon a kreatív turizmus nemzetközi
vonulatába. A beindítást követően a szakmai tartalomért felelős megfelelő
szervezetnek, vagy intézménynek átadásra kerül a projektgazda szerepe, az ETTE
a későbbiekben csak a turisztikai vonatkozású marketing tevékenységet viszi
tovább.

Projekt leírása /
tartalmi elemei

A projekt egy új művészeti programsorozattal kívánja bővíteni Esztergom és
környékének kulturális életét, kifejezetten olyan gyűjteményekre és alkotókra
összpontosítva, ahol jelentős szerepet tölt be a spiritualitás. A Műhely
szervezésében nem csak ismeretterjesztő, vagy továbbképzési célú programokra
kerül sor, hanem az alkotás folyamatába is bepillantást kaphatnak az érdeklődők,
akár még együtt is dolgozhatnak velük. A Spirituális Művészetek Műhely
keretében az iskolásoknak versenyeket, a fiataloknak művészeti táborokat, a
spirituális művészetek iránt érdeklődők számára alkotótáborokat szervezünk.
Megfelelő gondolatiságra épülő kiállítások szervezése is a Műhely feladatkörébe
tartozik. Fontos, hogy az események egy része Esztergomon kívül kerüljön
megrendezésre, hogy a környék települései is be tudjanak kapcsolódni.
Pilisszentlélek, Dobogókő, Klastrompuszta és természetesen a többiek is.
A megvalósulásig az alábbi lépések megtételére van szükség:


Projekt
előkészítettsége




Nincs.

A Spirituális Művészetek Műhelye részletes koncepciójának kidolgozása és
együttműködő szakmai partnerek kiválasztása, akik a szakmai tartalomért
lesznek felelősek.
Programterv elkészítése és megszervezése.
Marketing terv kialakítása és végrehajtása.
A programok lebonyolítása
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Projektjavaslat
indikatív
forrásigénye

Tervezés – (1.- 3. pont) 3 m Ft
Kivitelezés – (3.-4. pont) 5 m Ft

Projekt
megvalósítás
tervezett
ütemezése
(tartalom+költség)

1. ütem – Részletes koncepció, szakmai tartalom és marketing terv kidolgozása,
output: a két dokumentum – 4 m Ft
2. ütem – Együttműködési szerződések megkötése, programok megszervezése,
piacra vitele és lebonyolítása, output: szerződések, marketing anyagok, online
megoldások, 1 tárlatvezetés vagy alkotóművésszel való találkozó/hó, 2 művészeti
tematikájú szimpózium, vagy konferencia/év, 1 verseny/év, 1 alkotótábor/év, 1
kiállítás/év, két-három kreatív műhely lehetőség kialakítása – 4 m Ft

Kapcsolódó
projektek,
előfeltételek,
pozitív és negatív
szinergiák

A projekt része a komplex desztinációfejlesztésnek, mert a spiritualitás és a
művészetek hangsúlyosan vannak jelen Esztergomban és környékén, s mint ilyen
identitás és imázsképző elemek. A megvalósulás feltétele, hogy megtaláljuk azt a
kompetens civil szervezetet, vagy intézményt, amelyik professzionális módon
tudja hosszú távon menedzselni a Műhelyt és be tudja illeszteni profiljába.
Esztergom város ITS-e tartalmazza a Sándor Palota felújítását, s benne
rendezvénytermek és civil szervezeti székház kialakítását. Amennyiben ez
megvalósul, ideális bázisa lenne a Műhelynek és azt felkaroló művészeti
szervezetnek.
 Várható árbevétel (v. növekménye): a Spirituális Művészetek Műhelyének
programjainak részvételi díja nagyon eltérő attól függően, hogy egy
tárlatvezetésről, vagy alkotótáborról van-e szó, pontos szakmai tartalom
nélkül ezt előre még megbecsülni is nehéz, nem is vállalkozunk rá. Elvárás
viszont, hogy a Műhely önfenntartó legyen, azaz a konferencia, alkotótábor és
tárlatvezetési programjainak bevételeiből fedezze működési költségeit.
 Várható látogatószám (v. növekménye): a különböző eseményekre 1000-1200
fő megjelenésére számítunk az indulás első éveiben és elsősorban a helyi
lakosság, de mindenképpen belföldiek köréből, melyet később majd
külföldiekkel lehet bővíteni.
 Tartózkodási idő növekmény a térségben, desztinációban: nem releváns
 Hatás a térségben eltöltött vendégéjszakák számára (v.éj-növekmény, ha
releváns): nem releváns
ETTE TDM menedzsere

Projekt várható
eredménye,
hatása,
indikátorai

Kapcsolattartó

Illeszkedésvizsgálat
UNTWO Agenda, LA21 igen
ETIS

nem releváns

Releváns ágazati
koncepciók

Magyar kulturális stratégia (2006-2020)

OP-k, határon
átnyúlók

Interreg V-A SK-HU Kisprojekt Alap

ITS

Esztergom Város ITS

Területfejlesztési k

KEM Területfejlesztési Koncepciója, OTK, OFTK,

NF2030

igen

74

Projektjavaslat
címe

Középkori Művészeti Fesztivál és Vásár

Projektgazda

Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület koordinációjával

A projekt
helyszíne

A projekt nem egyetlen helyszínhez kötődik, hanem a térségben található
településeket kívánja egy tematikus hálózatba összefogni a rendezvény ideje
alatt. Ez a téma a XV.-XVI. század, a középkor, annak is a zene-, tánc- és
képzőművészete. A rendezvénysorozat központja Esztergom, de egyes
programokkal bármelyik település bekapcsolható (Dömös, Pilisszentlélek,
Kesztölc-Klastrompuszta, stb.)

Projekt fő és
egyéb céljai

A projekt célja, hogy előszezoni időszakban is nagyszabású, két hétvégét is
magába foglaló, legalább tíz napos kulturális programsorozat induljon a térségben
hagyományteremtő céllal. A középpontban a XV.-XVI. század embere áll, az a
világ, ami a hétköznapokban körülvette. Sokkal inkább a mindennapi szokások, a
kor divatja, szórakozásai állnak a középpontban a játékoktól az étkezésekig, a
zenéléstől a páros táncokig. A rendezvénysorozat egyáltalán nem kíván a nyári
Visegrádi Palotajátékokkal versenyezni, ezért a témát nem az arra jellemző
történelmi és harcművészeti megközelítésben ragadja meg, hanem a hétköznapi
ember szemszögéből, akinek ugyanúgy megvoltak a művészet iránti igényei, mint
az élet kis dolgaival kapcsolatos elvárásai. Fontos cél az is, hogy a helyi lakosságot
is aktívan bevonjuk az eseménybe pl. egy jelmezes felvonulás, vásározás, játék- és
táncbemutatók során. A programok koncepciójához alapvetően beletartozik,
hogy minden mozzanatnál bekapcsolódjanak a látogatók, vagyis ne nézők
legyenek a szó klasszikus értelmében, hanem résztvevők, akik aktívan alakítják
maguk is a programot. A XV.-XI. század művészetéhez kapcsolható kiállítások,
tárlatvezetések, előadások és tudományos konferenciák is lebonyolításra
kerülnek a fesztivál ideje alatt.

Projekt leírása /
tartalmi elemei

A projekt egy új programsorozattal kívánja bővíteni Esztergom és környékének
kulturális életét, kifejezetten a XV.-XVI. század emberét körülvevő világ
bemutatására építve. A fesztivál legfontosabb témái: zeneművészet,
táncművészet, képzőművészet, kézművesség és iparművészet, divat, egészséges
élet – gyógy- és fűszernövények, konyhaművészet.
Az ETTE a koordinációt és a marketing tevékenységet tudja felelősen elvégezni, a
fesztivál szervezése és lebonyolítása professzionális csapatot kíván, melynek
kiválasztására sort kell a későbbiekben keríteni.
A megvalósulásig az alábbi lépések megtételére van szükség:





A „Középkori Művészeti Fesztivál és Vásár” részletes koncepciójának
kidolgozása és együttműködő szakmai partner kiválasztása, aki a szakmai
tartalomért lesznek felelősek.
Programterv elkészítése.
Marketing terv kialakítása és végrehajtása.
A programok megszervezése és lebonyolítása
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Projekt
előkészítettsége

Nincs.

Projektjavaslat
indikatív
forrásigénye

Tervezés – (1.- 3. pont) 2,5 m Ft
Kivitelezés – (3.-4. pont) 17,5 m Ft/év

Projekt
megvalósítás
tervezett
ütemezése
(tartalom+költség)

1. ütem – Részletes megvalósíthatósági tanulmány, szakmai tartalom és
marketing terv kidolgozása, output: a két dokumentum – 2,5 m Ft
2. ütem – Együttműködési szerződések megkötése, programok megszervezése,
piacra vitele és lebonyolítása, output: szerződések, marketing anyagok és
kampányok, online megoldások, output: szerződések a helyszínek tulajdonosaival,
érintett önkormányzatokkal, fellépőkkel, szponzorokkal, marketing kampányterv,
marketing aktivitásokhoz kapcsolódó print és elektronikus anyagok – 17,5 m Ft

Kapcsolódó
projektek,
előfeltételek,
pozitív és negatív
szinergiák

A projekt része a komplex desztinációfejlesztésnek, mert a középkor és annak
hagyományai fontos identitás és imázsképző elemek Esztergomban és környékén.
A megvalósulás feltétele, hogy megtaláljuk azt a kompetens céget, civil
szervezetet, vagy intézményt, amelyik professzionális módon tudja hosszú távon
is menedzselni a projektet és be tudja illeszteni profiljába.
A fesztivál az előszezonban kerül megrendezésre, ezért nem csak szabadtéri
helyszínekről kell gondoskodni. Esztergom város ITS-ében több olyan fejlesztés
szerepel, melynek köszönhetően középtávon megfelelő rendezvényhelyszínek
jönnek létre, melynek kihasználását segítené ez a programsorozat is.
 Várható árbevétel (v. növekménye): a szakmai program hiányában nem
bocsátkozunk becslésekre, azt a megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza
majd, ebben a vonatkozásban a cél, hogy a rendezvénysorozat ötödik évére a
szolgáltatói-, szponzori- és jegybevételek fedezzék a felmerülő költségeket,
hosszútávon viszont már nyereséget is termeljen
 Várható látogatószám (v. növekménye): a fesztiválra az induláskor 5-10ezer fő
megjelenésére számítunk, mely az ötödik év végére várhatóan
megduplázódik. Hosszútávon 25-30 ezer fő reális lehet abban az esetben, ha
turisztikai szempontok is érvényesülnek a programok összeállításakor.
 Tartózkodási idő növekmény a térségben, desztinációban: rövidtávon nem
releváns
 Hatás a térségben eltöltött vendégéjszakák számára (v.éj-növekmény, ha
releváns): rövidtávon nem releváns
ETTE TDM menedzsere

Projekt várható
eredménye,
hatása,
indikátorai

Kapcsolattartó

Illeszkedésvizsgálat
UNTWO Agenda, LA21 igen
ETIS

nem releváns

Releváns ágazati
koncepciók

Magyar kulturális stratégia (2006-2020)

OP-k, határon
átnyúlók

Interreg V-A SK-HU Kisprojekt Alap

ITS

Esztergom Város ITS

Területfejlesztési k

KEM Területfejlesztési Koncepciója, OTK, OFTK,

NF2030

igen
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Projektjavaslat
címe

Írástudók Városa – tematikus irodalmi programsorozat

Projektgazda

Helischer József Városi Könyvtár, az ETTE koordinációjával

A projekt
helyszíne

A projekt nem kötődik egyetlen helyszínhez, noha épít Babits Mihály és vendégei
szellemi örökségére, mert azok az irodalomhoz kapcsolódó események,
kiállítások, konferenciák, stb. megrendezhetők az egyesülethez tartozó 11
település bármelyikén.

Projekt fő és
egyéb céljai

A projekt elsődleges célja, hogy a Babits Mihály szellemi hagyományára építve
segítse egy pezsgő kulturális élet megteremtését, így növelve vonzerejét az
irodalom és a költészet iránt fogékony – jellemzően - belföldi turisták körében. A
tematika nem szűkül le a 20. század irodalmi életének tanulmányozására és az
azzal kapcsolatos ismeretterjesztő, esetleg oktató tevékenységre, hanem abból
kiindulva a kortárs irodalom népszerűsítését is felvállalja. A beindítást követően a
szakmai tartalomért felelős megfelelő szervezetnek, vagy intézménynek átadásra
kerül a projektgazda szerepe, az ETTE a későbbiekben csak a turisztikai
vonatkozású marketing tevékenységet viszi tovább.

Projekt leírása /
tartalmi elemei

A projekt egy új programsorozattal kívánja bővíteni Esztergom és környékének
kulturális életét, kifejezetten az irodalomra és az irodalomtörténetre épít. A
projekt keretében nem csak ismeretterjesztő, vagy továbbképzési célú
programokra kerül sor, hanem az alkotás folyamatába is bepillantást kaphatnak
az érdeklődők, vagy saját műveiket is bemutathatják. Ennek keretében az
iskolásoknak versenyeket, a fiataloknak irodalmi táborokat, alkotótáborokat
szervezünk, emellett kiállítások szervezése is a feladatkörbe tartozik. Fontos, hogy
az események egy része Esztergomon kívül kerüljön megrendezésre, hogy a
környék települései is be tudjanak kapcsolódni. Pilisszentlélek, Dobogókő,
Klastrompuszta és természetesen a többiek is.
A megvalósulásig az alábbi lépések megtételére van szükség:


Projekt
előkészítettsége




Nincs.

Az „Írástudók Városa” részletes koncepciójának kidolgozása és
együttműködő szakmai partnerek kiválasztása, akik a szakmai tartalomért
lesznek felelősek.
Programterv elkészítése és megszervezése.
Marketing terv kialakítása és végrehajtása.
A programok lebonyolítása

Projektjavaslat
forrásigénye

Tervezés – (1.- 3. pont) 0,5 m Ft
Kivitelezés – (3.-4. pont) 4,5 m Ft

Projekt
megvalósítás
tervezett

1. ütem – Részletes koncepció, szakmai tartalom és marketing terv kidolgozása,
output: a két dokumentum – 1,5 m Ft
2. ütem – Együttműködési szerződések megkötése, programok megszervezése,
piacra vitele és lebonyolítása, output: szerződések, marketing anyagok, online
77

ütemezése
megoldások, 1 irodalmi est/hó, 2 irodalmi tematikájú szimpózium, vagy
(tartalom+költség) konferencia/év, 1 verseny/év, 1 alkotótábor/év, 1 kiállítás/év, – 3,5 m Ft
Kapcsolódó
projektek,
előfeltételek,
pozitív és negatív
szinergiák

Projekt várható
eredménye,
hatása,
indikátorai

Kapcsolattartó

A projekt része a komplex desztinációfejlesztésnek, mert az irodalom több
vonatkozásban is jelen van Esztergomban és környékén, s mint ilyen identitás és
imázsképző elem. A megvalósulás feltétele, hogy megtaláljuk azt a kompetens
civil szervezetet, vagy intézményt, amelyik professzionális módon tudja hosszú
távon menedzselni a projektet és be tudja illeszteni profiljába.
Esztergom város ITS-e tartalmazza a Sándor Palota felújítását, s benne
rendezvénytermek és civil szervezeti székház kialakítását. Amennyiben ez
megvalósul, ideális bázisa lenne a az eseményeknek.
 Várható árbevétel (v. növekménye): az Irástudók Városa programjainak
részvételi díja nagyon eltérő attól függően, hogy felolvasóestről, vagy épp
kiállításról van-e szó, pontos szakmai tartalom nélkül ezt előre még
megbecsülni is nehéz, nem is vállalkozunk rá. Elvárás viszont, hogy a program
önfenntartó legyen, azaz a konferencia, alkotótábor és más programjainak
bevételeiből fedezze működési költségeit.
 Várható látogatószám (v. növekménye): a különböző eseményekre éves
szinten összesen 1000-1500 fő megjelenésére számítunk az indulás első
éveiben és elsősorban a helyi lakosság, de mindenképpen belföldiek köréből.
 Tartózkodási idő növekmény a térségben, desztinációban: nem releváns
 Hatás a térségben eltöltött vendégéjszakák számára (v.éj-növekmény, ha
releváns): nem releváns
Kovátsné Várady Eszter és ETTE TDM menedzsere
Illeszkedésvizsgálat

UNTWO Agenda,
LA21

igen

ETIS

nem releváns

Releváns ágazati
koncepciók

Magyar kulturális stratégia (2006-2020)

OP-k, határon
átnyúlók

Interreg V-A SK-HU Kisprojekt Alap

ITS

Esztergom Város ITS

Területfejlesztési
koncepció,
program

KEM Területfejlesztési Koncepciója, OTK, OFTK,

NF2030

igen
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Projektjavaslat
címe

Dunakanyar Órarend – korosztályra szabott rendhagyó program

Projektgazda

Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület

A projekt
helyszíne

A projekt a térség több helyszínéhez is kötődik, elsősorban azokhoz a
településekhez, ahol az épített, szellemi vagy természeti örökség
összekapcsolható a közoktatás 12 éve alatt elsajátítandó tananyaggal. A pontos
helyszínek konkrétan a szakmai tartalom részletes kidolgozását követően
jelölhetők ki.

Projekt fő és
egyéb céljai

A projekt elsődleges célja, hogy az oktatási intézmények számára a térség, mint
oktatási segédeszköz legyen ajánlható, azaz az iskola falain belül elsajátított
elméleti anyagot a térség muzeális gyűjteményei, épületei és korábbi korok
romjai, valamint a természeti környezet adta interaktív lehetőségekkel ki
lehessen egészíteni. Az egyes intézmények által kínálat múzeumpedagógiai
foglalkozásoknál a projekt továbblép és a korosztályi jellemzőket alapul véve állít
össze egy olyan órarendet, mely több területet ötvöz. Ennek következtében a
kisiskolásoktól a középiskolásokig akár egy fél nap alatt is sokféle impulzust
kapnak a gyerekek, akik szinte észrevétlenül sajátítják el a történelmi, irodalmi,
biológiai, földrajzi és művészettörténeti anyagot az interaktív feladatok és
eszközök segítségével. A projekt megvalósulásától azt várjuk, hogy Esztergom
vonzó úti céljává válik az osztálykirándulásoknak, és idővel nem lesz olyan fiatal,
aki ne járt volna Esztergomban. Ha a gyerekeknek izgalmas élményekben lesz
része, arról szüleiknek is mesélnek és egy részük minden bizonnyal családjával is
visszatér.
A projekt megvalósítását és bevezetését követően, mint „jó gyakorlat” és
módszertan szakmai programok keretében mutatható be a fejlesztés, ami további
vendégforgalmat generál a jövőben is.

Projekt leírása /
tartalmi elemei

A projekt pontos szakmai tematikáját és anyagát pedagógus szakemberekre
kívánjuk bízni, itt csak egy előzetes vázlatot rögzítünk nagyvonalakban.
Történelem tantárgyhoz kapcsolódik Tokod a római erődjével és Pilismarót,
szintén a Ripa Pannonica (limes) védő rendszerének romjaival, Esztergom,
Dömös, Pilisszentlélek, Kesztölc-Klastrompuszta a középkorhoz. Az irodalomhoz
Vitéz János, Balassa Bálint, Babits Mihály és vendégei, hogy csak a
legismertebbeket említsük. Művészettörténethez rendkívül széles ismeretanyagot
kínál a környék a középkortól a bajnai kastélyig minden korból, zenetörténeti
kiemelkedő esemény fűződik Liszt Ferenchez. Kihelyezett biológia órákra
különösen alkalmasak a Táti szigetek, földrajz órákhoz a Visegrádi-hegység
tanösvényei, vagy akár a Rám-szakadék is könnyen hozzákapcsolható. Ez már
maga egy ötórás tanrend, de természetesen több napra is elosztható, illetve a
majdani szakmai partner által tovább bővíthető a megfelelő választék biztosítása
érdekében. A rövid, legfeljebb 20 perc alatt megoldható feladatok egy játékos
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felfedezőútra kerülnek felfűzésre, melyet erre a célra programozott okoseszközök
segítségével tudnak a tanulók követni.
A megvalósulásig az alábbi lépések megtételére van szükség:





A „Dunakanyar órarend” projekthez együttműködő szakmai partnerek
kiválasztása, akik a szakmai tartalomért lesznek felelősek.
Részletes szakmai tartalom és az üzleti modell kidolgozása.
A megfelelő anyagok leprogramozása, okoseszközökre telepítése.
Marketing terv kialakítása és végrehajtása, értékesítés.

Projekt
előkészítettsége

Nincs.

Projektjavaslat
forrásigénye

Tervezés – (1.- 2. pont) 2,5 m Ft
Kivitelezés – (3.-4. pont) 6,5 m Ft

Projekt
megvalósítás
tervezett
ütemezése
(tartalom+költség)

1. ütem – Részletes szakmai tartalom (tantárgyankénti feladatsorok), az üzleti
modell és marketing terv kidolgozása, output: tantárgyankénti 2-3 feladatsor, az
üzleti terv és marketing terv – 3 m Ft
2. ütem – Programozás, eszközök beszerzése és telepítésük, marketing aktivitások
lebonyolítása, piacra vitel, output: 30 db felprogramozott okoseszköz, letölthető
applikáció, marketing anyagok, online megoldások – 6 m Ft

Kapcsolódó
projektek,
előfeltételek,
pozitív és negatív
szinergiák

A projekthez alapvetően minden rendelkezésre áll, az egyes célpontok környezete
az elkövetkezendő időben történő fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen
rendezettebb lesz, az elérhetőségük, megközelítésük is várhatóan javulni fog. Pl. a
DINPI által fejlesztett Táti szigetek tanösvény és Dömösön a Látogatóközpont, a
világörökségi Limes pályázatból adódóan Tokod és Pilismarót fejlesztése, a bajnai
kastély látogathatóvá tétele, stb. A térségben a diákok kerékpárral is
közlekedhetnek, melyet biztonságosabbá tehet az elkövetkező éveken
megvalósuló EV6-os fejlesztés.
 Várható árbevétel (v. növekménye): a programozott tableteket kedvező áron
bérbe vehetik az iskolai osztályok, vagy szintén térítés ellenében tölthetik le
saját eszközükre az applikációt, mely egy fix bevételt biztosít a programnak,
ami számításaink szerint 6-8 millió Ft/év. A látogatók számának növekedése
egyben növeli a múzeumpedagógiai programokon résztvevők számát is, ezzel
bevételeket generál a projekt a térség intézményeiben is. A program elérhető
lesz ettől függetlenül az egyéni látogatók számára is, ami további 2-3 milló
forint árbevételt jelent a projektgazdának.
 Várható látogatószám (v. növekménye): szervezett iskolai programok
keretében évi 20 ezer diákra számítunk a program indulását követő 5. évre.
 Tartózkodási idő növekmény a térségben, desztinációban: az első időszakban
egynapos kirándulások keretében a térségbe látogató iskolások lesznek
többségben, de néhány éven belül már kétnapos osztálykirándulások komplex
programkínálatát is megalapozza a Dunakanyar Órarend.
 Hatás a térségben eltöltött vendégéjszakák számára (v.éj-növekmény, ha
releváns): a kétnapos kirándulások révén a projekt 5. évére 3000
vendégéjszaka növekedésre számítunk.

ETTE TDM menedzsere

Projekt várható
eredménye,
hatása,
indikátorai

Kapcsolattartó
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Projektjavaslat
címe

„Mesés körben” sorozat és családbarát tematikus útvonal

Projektgazda

Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület

A projekt
helyszíne

A projekt felölel a TDM szervezet működési területén található minden olyan
települést, melynek történelmi legendáit összegyűjtötték és közre adják. A
mintaprojekt Esztergomban kerül megvalósításra, a további települések lehetnek
Dömös, Pilismarót, Tokod, Bajna.

Projekt fő és
egyéb céljai

A projekt elsődleges célja, hogy a térségbe látogató gyerekes családok számára
érdekes és változatos programot tudjon kínálni az ETTE. Esztergom és térségének
rendkívül széles kulturális kínálatát lehet ennek segítségével játékos formában
bemutatni a fiatal korosztály számára, ami a családi együttlét tartalmas kitöltését
is szolgálja.

Projekt leírása /
tartalmi elemei

A projekt során feldolgozásra kerülnek a térség településihez köthető legendák és
hagyományok, melyek egy foglalkoztató füzetben kerülnek kiadásra, térképpel és
egyéb kiegészítő elemekkel. Az első mintaprojekt Esztergomban készül, melyet
követhetnek a többiek. A konkrét helyszín anyaga „Mesés Esztergom” címmel
jelenik meg, természetesen a sorozat feltüntetésével.
A megvalósulásig az alábbi lépések megtételére van szükség:


Projekt
előkészítettsége
Projektjavaslat
indikatív
forrásigénye

Az Esztergomhoz és a többi környékbeli településhez kötődő legendák és
mesék összegyűjtése, gyerekek számára fogyasztható, jó stílusú,
olvasmányos formába történő öntése a hozzá tartozó foglalkoztató
feladatok kidolgozása korosztályokra bontva
 Üzleti modell és a marketing terv kidolgozása.
 Piacra vitel.
Az ötlet konkrét tervei megvannak, annak szerzői jogait megvásárolja az ETTE.

Kivitelezés – 15 m Ft

Projekt
megvalósítás
tervezett
ütemezése
(tartalom+költség)

1. ütem – A térség településeivel kapcsolatba hozható legendák összegyűjtése,
szelektálása, output: településenkénti gyűjtés adatbázisa – 2 m Ft
2. ütem – A történetek korosztályra szabott megírása, kiadvány szerkesztése,
tördelése, mesecsomag többi elemének elkészítése és kiadása, output: Mesés
Esztergom című kiadvány 1500 kinyomtatott példánya – 4 m Ft
3. ütem – Piaci bevezetés, marketing aktivitás, értékesítés – 1,5 m Ft
4. ütem – A többi településre vonatkozó anyag nyomdai előkészítése,
megjelentetése, output: további négy település mesecsomagja 2000 példányban
– 6 m Ft
5. ütem – A Mesés körben c. sorozat digitalizálása és letölthetővé tétele az ETTE
honlapján – 1,5 m Ft

Kapcsolódó
projektek,
előfeltételek,

Nem releváns. A projekt bármikor elindítható és kivitelezhető a források
függvényében. Szorosan kapcsolódik a térség újrapozícionálásához.
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pozitív és negatív
szinergiák
Projekt várható
eredménye,
hatása,
indikátorai

Kapcsolattartó



Várható árbevétel (v. növekménye): a Mesés Körben sorozat darabjai
értékesítésre kerülnek, úgy a nyomtatott, mint a digitális formája, melyből
bevételekre tehet szert az ETTE évente 9 m Ft összegben.
 Várható látogatószám (v. növekménye): nem releváns
 Tartózkodási idő növekmény a térségben, desztinációban: nem releváns
 Hatás a térségben eltöltött vendégéjszakák számára (v.éj-növekmény, ha
releváns): nem releváns
ETTE TDM menedzsere
Illeszkedésvizsgálat

UNTWO Agenda,
LA21

igen

ETIS

nem releváns

Releváns ágazati
koncepciók

Magyar kulturális stratégia (2006-2020)

OP-k, határon
átnyúlók

Interreg V-A SK-HU Kisprojekt Alap

ITS

Esztergom Város ITS

Területfejlesztési
koncepció,
program

KEM Területfejlesztési Koncepciója, OTK, OFTK,

NF2030

igen
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