
Turisztikai Cselekvési Terv 

2018-2020 

Szentgotthárd 

*A Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület által, 

az érintett szereplők javaslatainak rögzítésével készült tervezet. 

 

Feladat meghatározása Felelős Határidő Feladat állása 

1. Szervezeti háttér 

Az MTÜ által folyamatosan bővítés 

és bevonás alatt álló kiemelt 

turisztikai régiók körébe való 

bekerülés. Ennek eredményeképpen 

a kiemelt fejlesztési régiók részére 

nyújtott pályázati és 

marketinglehetőségek igénybevétele. 

Ehhez szükséges az attrakcióleltár 

erősítése/hangsúlyozása. 

TDM Folyamatos 

(Stratégiai 

régióbővítés: 

2030-ig) 

 

TDM szervezet erősítése a térségben, 

a Vas Megyei Turizmus Szövetség 

dél-vas megyei területi csoportjában 

aktív részvétel. 

TDM Folyamatos  

A városi munkacsoport újbóli 

működtetése a rendezvényszervezés 

és a turisztikai feladatok 

összehangolására. 

Önk., PKKE, 

Gotthárd-Therm Kft., 

TDM 

 

 

Folyamatos  

2. Infrastrukturális feltételek 

Közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése: További kerékpárutak 

létrehozása. 

Önkormányzat Folyamatos  

Színházépület és környékének 

felújítása, látogatóközpont 

modernizálása. 

Önkormányzat   

Touch-Info pont létrehozása, amely 

információtartalmával és arculati 

elemeivel, illeszkedne a megvalósult 

táblarendszerbe. Biztosítaná az 

állandó információnyújtást, modern 

Önkormányzat 

TDM 

Pályázatfigyelés, 

forráskeresés  
 



belvárosi képet adna stb. Továbbá 

plusz pontot jelent a Tourinform 

Koordinációban. 

A meglévő szálláshelyek számára 

kapacitásbővítéssel és fejlesztéssel 

kapcsolatos pályázati 

tájékoztatónapok szervezése.  

Önkormányzat 

TDM 

  

Látogatóközpont további 

működtetése.  

PKKE Folyamatos  

Tourinform iroda további 

működtetése, az iroda székhelyének 

felülvizsgálata.  

TDM 

Önkormányzat 

Folyamatos  

3. Szolgáltatás- és termékfejlesztés 

A St.Gotthard Spa & Wellness külső 

téri kínálati elemeinek (attrakciók, 

játék és sport lehetőségek) bővítése a 

versenyképesség fokozása céljából. 

 

Gotthárd-Therm Kft. Folyamatos 

 

Aktív turizmus 

Szakképzett kerékpár- és gyalogtúra 

vezető képzése/alkalmazása, az 

ŐNP-től való függetlenedés céljából. 

Teljesen önálló aktívturisztikai 

programszervezés céljából a 

szezonra. 

TDM MURA-RABA 

TOUR projekt- 

tevékenységütem

ezésének 

megfelelőn  

 

 

-Állandó jelleggel rendelkezésre álló 

szakképzett nyelveket beszélő 

idegenvezető biztosítása. 

-Előre bejelentkező belföldi 

csoportok magyar nyelvű 

idegenvezetési igényének 

megszervezésének biztosítása. 

 

TDM 

 

 

 

 

 

TDM 

MURA-RABA 

TOUR projekt 

tevékenységütem

ezésének 

megfelelőn  

 

Folyamatos 

 

Rurális turizmusra épülő napi 

programcsomagok kialakítása a 

szezonban. Az ŐNP területén nagy 

népszerűségnek örvendő vidéki 

hagyományokat bemutató 

programok. Helyi megfelelők: 

Almalak (rétes sütés stb.), 

Mintagazdaság (helyi specialitás 

közös készítése), gyalog-

kerékpártúrákkal összekapcsolva. 

 

TDM 

PKKE 

Helyi szolgáltatók 

2018. szezonra 

 

 

 



Sportturisztikai csomagok 

elkészítése és kiajánlása, felnőtt és 

gyermek sportcsapatoknak, 

egyesületeknek. 

Sportreferens 

Szolgáltatók 

Folyamatos  

Helyi ajándéktárgyak illetve helyi 

termékek fejlesztése, piacra dobása.  

Helyi és térségi 

vállalkozók 

  

Az Alpokalja Motel mint 

szálláskínálat minőségbéli javítása, 

fejlesztése, színvonalának emelése. 

Kiemelt fontosságú célcsoport: 

osztálykirándulások, túrázó 

csoportok. 

SZET Kft. Folyamatos  

 Kulturális- és rendezvényturizmus 

Vallási turizmus értékeinek termékké 

alakítása: 

- A Barokk Templom, 

Kolostorépület, Színház, Várkert 

attrakcióegyüttes állandó 

látogathatóságának feltételeinek 

biztosítása, az attrakciók bemutatása. 

 

-Brenner emlékhely kialakítása, 

zarándokturizmus erősítése a 

desztinációban. 

PKKE 

Önkormányzat 

TDM 

  

Kaszagyár rehabilitáció, interaktív 

múzeum létrehozása-> szezonon 

kívüli programlehetőség, 

ipartörténeti emlékek bemutatása. 

Önkormányzat    

Karácsony Határok Nélkül 

rendezvény újragondolása, adventi 

időszakra történő kiszélesítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKKE 2018. december  

5. Marketing feladatok 

Megjelenéseken, kiállításokon 

történő részvétel, további vásárokon, 

B2B rendezvényeken való 

megjelenés lehetőségeinek 

feltérképezése. 

TDM 

Gotthárd-Therm Kft. 

PKKE 

Folyamatos  



Kiadványkészlet bővítése, 

aktualizálása és biztosítása: 

 

-Új víziturisztikai tematikájú 

térképes kiadvány elkészítése 

 

-„Élménykalauz a Hármashatárra” 

kiadvány elkészítése 

 

-Kilátó mint fő turisztikai kiadvány 

folyamatos aktualizálása, új 

információkkal való bővítés, 

trendeknek megfelelő design és 

megfelelő készlet biztosítása. 

TDM  

 

 

2019. június 

 

 

2018. június 

 

 

Folyamatos 

 

Turisztikai marketingkampány 

fejlesztése: Egységes arculat 

kidolgozása és használata, 

településkép aktualizálása.  

Önkormányzat Pályázati 

projekteknek 

megfelelően 

 

MICE turizmus irányába történő 

piacnyitás. A szálloda elindulásával 

létjogosultsága van az új 

célcsoportnak. Ilyen irányú 

marketingmegjelenések figyelése, 

St.Gotthard Spa & Wellness szerepe, 

a leisure & corporate vonal 

összekapcsolásában.  

 

Potenciális 

szálláshelyek 

Gotthárd-Therm Kft. 

TDM 

Folyamatos  

Saját tulajdonú desztinációs image 

film készítése, trendeknek megfelelő 

tartalommal, amely kifejezetten 

turisztikai célokra készül. 

TDM 

Gotthárd-Therm Kft. 

2018. II. félév  

Nyelvi mutációk bővítése, a 

különböző kiadványokban, 

marketing anyagokon, a célcsoport 

bővülésnek megfelelően. 

TDM Folyamatos  

Képzések, workshopok szervezése 

ahol a helyi vállalkozók a turisták 

fogadásához szükséges és a hatékony 

marketinghez szükséges ismereteiket 

fejleszthetik (helyi marketing). 

TDM MURA-RABA 

TOUR projekt  

2018. márciustól 

 

Helyi lakosság folyamatos 

informálása a város/térség turisztikai 

helyzetéről, fejlesztésekről, újonnan 

kialakult szolgáltatások, programok 

igénybevehetőségéről.  

TDM Folyamatos  

 

 

 



A Turisztikai Cselekvési Terv 2018-2020 készítésekor, ismert pályázati projektek: 

Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület: 

-Interreg Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 

Projekt név:MURA-RABA TOUR 

Cél: Mura és Rába közötti terület turisztikai kínálat bővítése, új határon átnyúló turisztikai 

termék kialakítása. A projekt megvalósítás alatt áll, 2017. novembertől. 

Elbírálás alatt: 

-Interreg Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 

Projekt név: Határlos3 

Cél: Az osztrák és magyar határmenti desztinációkba közös programcsomagok létrehozása és 

piacra dobása  

Benyújtás: 2017. március 22. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata: 

-SI-HU Szlovén-Magyar Együttműködési Program 

Cél: Ciszter kolostorépület refektóriuma faburkolatának visszaállítása és restaulása  

-TOP-2.1.2-15 Zöld város projekt 

Cél: Várkert komplex megújítása  

-Interreg V-A Ausztria-Magyarország 2014-2020  

Cél: Városarculati vonzerő fokozása (egységes arculat kidolgozása, helytörténeti kiadványok, 

ajándéktárgyak, helyi termékek előállításának elősegítése stb.) 

-TOP-3.1.1.-15 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés 

Cél: Kossuth Lajos út kerékpárút és járda kialakítása 

-Kubinyi Ágoston Program 2016  

Cél: Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum Hadiösvény interaktív 

program német nyelvre történő bővítése 

-Kubinyi Ágoston Program 2017 

Cél: Ipartörténeti kiállítás létrehozása a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi 

Múzeumban 

-1956-os Emlékbizottság 

Cél: 56-os emlékerdő meghatározott részének felújítása 

-TOP fenntartható turizmusfejlesztés 

Cél: „Vargyai ház” turisztikai célú felújítása, interaktív várostörténeti múzeum létrehozása 

-Országos Tornaterem Felújítási Program 

Cél: Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnokának felújítása 

További előkészítés alatt álló pályázati projektek tervezett tartalmi elemei: 

-Mozi közösségi tér kialakítása és energetikai fejlesztés 



-Művelődési Ház kerthelyiség felújítás 

-Hársas-tó fejlesztése 

Elbírálás alatt: 

-Kültéri sportpark és futókör építése 

Elbírálás alatt 

Városarculati fejlesztésekhez kapcsolódóan: 

-TOP-3.2.1-16  

Cél: Gimnáziumi tornacsarnok felújítása 

Elbírálás alatt 

 


