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Feltételek 
O) Infrastruktúra  fejlesztések

Közlekedés, utak, vizi-közmű, hulladék kezelés

Központi források
Saját források (önkormányzat, megye)
EU pályázatok
Befektetői tőke



  

Feltételek 
1) Humán erőforrás  fejlesztések

•  Szemléletmód változtatás
•  Széles kör számára elérhető alapfokú térítésmentes       

tanfolyamok turisztikai szakemberképzés első      
 lépcsője(falusi vendéglátó) 
•  Szervezeti feltételek – összefogás- alkotó erők
 Minden településen legyen egy Multifunkciós Információs 

Központ (I)  =  MIKI



  

Multifunkciós Információs Központok (I) MIKI

Cél:  INFORMÁCIÓT ADNI és KAPNI
Területei:
•  Turisztika =Látogató Központ Visitor Center
• Környezetvédelem szervezés
• Helyi lakosok szolgálatában
Feladatai:
• Információ gyűjtés a településről, 
•adattartalmak naprakészségének biztosítása,
• Állandó elérhetőség, 
• szálláshely info, foglalás, vendégek fogadóhelye,           
személyre szabott program szervezés, kísérés, egyéb 
• Lakossági segítségnyújtás (orvos hívás,gyógyszer..)
• Programok koordinálása (civil szervezetek,           
önkormányzatok,egyéb)



  

Multifunkciós Információs Központok (I) MIKI

•Konkrét felelősség -elégedettségmérés
•Állandó elérhetőség biztosítása, ha a vendég megérkezik ez 
legyen az első állomása – kiszolgálás és szolgálat

•Javaslat állandó munkatársak:
•2 fő fiatal nyelvet beszélő, 2 fő helyismerettel
•Erőforrások összevonása, hatékonyság növelés
•Helye: meglévő alkalmas helyek, újak
•Mindenhová internet elérhetőség
•Ideiglenes segítők, iskolások bevonása



  

Idegenforgalmi oktatás menedzselése

Anyaországi források pályázata

Térítésmentes, alapfokú falusi vendéglátós tanfolyam képzés, 
záróvizsgával

Alapfokú iskolai képzés – a kis helyi idegenvezető



  

Tanulóidő rövidítésének lehetősége

 A magyarországi települések tapasztalatainak átvétele
•  testvér településektől,
• turisztika fejlesztésben jártas szakemberektől,
•  magyar pályázatíróktól

  



  

Feltételek 
2) Szálláshely és egyéb épített környezeti fejlesztések

•  Falusi vendéglátás szálláshelyek bővítése
• kúria és kastélyszállodák létrehozása (megvalósítási,     

finanszírozási modell kidolgozása)
• Kultúr-, és ipartörténeti történeti múlttal rendelkező       

épületek, eszközök  hasznosítása 
•-Spanyolország PARADOROK
• Gyógyturizmus- lehetőségek, adottságok-újragondolása
• Wellnes park és hotel
• Fürdőhelyek és környezetük rehabilitációja
• Megyei falumúzeum kialakítása, agropark kialakítása



  

Feltételek 
2) Szálláshely és egyéb épített környezeti fejlesztések 

forrásai
• EU és hazai források
• Befektetői tőke, mely nélkül nem megy, vonzása  

érdekében a szükséges helyi lépések megtétele, 
       az ellentétek feloldása  
• A megye általános megismertetése a potenciális 

befektetőkkel (magyar és európai)
• Befektetői kérdések gyors megválaszolása
• Konkrét helyi projektek gyors előkészítése (tervezési szint )



  

Feltételek 

3) Környezetvédelem, környezetgondozás 

• Aktivizálás, meggyőzés, szabályozás, ellenőrzés, bírságolás

•  A főterek, utcák, egyéb közösségi terek rendbetétele
• Virágos falu mozgalom indítása
• Temetőink gondozása, emlékhellyé alakítás
• Folyók, patakok, tavak és környezetének óvása, rendbe tétele  
 (egyszeri akciók, rendszeres ellenőrzés)



  

Feltételek 

4/1) Turisztika vonzerő kialakítása,növelése 
(csak példák szintjén)

•  Élő, vagy feléleszthető hagyományok, új ötletek (újév köszöntés, farsang,       húsvét 
advent ....)
• Hagyományos ételek,italok, fesztiválok, versenyek  

– meglévő és új:  
vendégasztal=”terülj asztalkám”mesemondás,vendéglátással
kamratúra=vidéki háztartások, kamra kincseinek kóstolóval egybekötött 

bemutatója (házi kolbász, szalonna, lekvárok, befőttek, ivólevek, 
gyümölcsök stb.)

falusi disznótor – részvétel, házi pálinka, napi kóstoló, vacsora
    kolbászfesztivál, alma gasztronómiai napok, tőkfesztivál, szilva, pityóka fesztivál,  

hecsedli lekvár főző verseny...
pisztrángfogás, gombaételek  - piknik=sütés-főzés a szabadban

• Különleges, régi  technológiák bemutatása 
környezetevédelem: krumplibogár szedés kézzel, írtás       

 Házi kenyérsütés, hagyma fűzér készítés, kukorica fűzér, hántás, kézi 
morzsolás 

 



  

Feltételek 

4/2) Turisztika vonzerő kialakítása,növelése 
(csak példák szintjén)

•  Erdő, mező kincsei - erdei gyümölcs, gomba szedésben részvételi lehetőség   
biztosítása 
•  Az állatok legelőre történő kihajtásának ünnepei, termésünnepek
• Természet- és vidékjárás feltételeinek biztosítása 
    gyalogtúrák, hagyományos és “nordic walking” /bérlehető eszközök     
tanösvények (ritka növények madarak, állatok megfigyelése)
 biciklitúrák, ksitérségi régiós csereállomások létrehozása túrafalvak 
(osztrák példák) gyalogtúrák,

 szekértúrák megszervezése, eszközök, programok kialakítása 
 Fürdőutak, ivókúrák
• Gyermek és ifjúsági táborok, felnőtt művészeti és hobbi táborok (fotótábor, 
írók-költők, festők tábora, amatőrök részvételi lehetősége)
• Sport és edzőtáborok


