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3.1. Élménytár
3.1.1 Legismertebb vonzerők az Etyek-Budai borvidéken
3+2 : Három fő vonzerő csoport + kultúra+ helyi termék mindenütt
Amikor az Etyek- Budai borvidékhez tartozó településeket vesszük szemügyre, jól látszik, hogy a szőlő
termőhely szerinti besorolás nem öleli fel a táj teljes egészét. A „kimaradt” települések azonban
számos turisztikai vonzerővel rendelkeznek, és izgalmas partnerei lehetnek a borvidék borturisztikai
fejlesztésének. Igaz ez Zsámbék, Biatorbágy, Sóskút környékére, és a Velence-tó parti településekre
egyaránt.
3.1.1.1. „Budavidék”, az új névvel illetett Zöldút mozgalom otthona. A vonzó táj.
A főváros közelségében a legközelebb található vidéki környezet, igazi tájélménnyel a Zsámbéki
medence. Gyalog, lóháton és biciklin könnyen megközelíthető, látványos tájakon vezet át. Így írnak
magukról:
Budapest központjától alig 30 km-re található a Zsámbéki-medence, amely földrajzi kistájként
a Békás-patak vízgyűjtőjéhez tartozó települések bel-és külterületét foglalja magában: Biatorbágy,
Budajenő, Herceghalom, Etyek, Páty, Perbál, Telki, Tinnye, Tök, Zsámbék. A kapcsolódó tájitermészeti értékek miatt e tájhoz szervesen illeszkedik Budakeszi és Nagykovácsi területe, így ezt a 12
települést nevezhetjük Buda vidéknek.
E táj peremén az erdő borította Budai-hegység és a Gerecse, valamint az erdős-szőlős Etyekidombság vonulatai sorakoznak. A medence belseje enyhén hullámzó síkság, melynek nagy részén az
évszázados hagyományokra visszatekintő mezőgazdasági hasznosítást búza-, kukorica-, napraforgóés repcetáblák jelzik. Természeti és kulturális értékekben igen gazdag táj ez, különösen, ha figyelmes
szemmel észrevesszük az apróbbnak tűnő értékeket is, bejárjuk az gyakran használt közutaktól
távolabb eső területeket is.
Természeti értékeink közül kiemelkednek az egykor még bőségesebb vízellátású patakparti
területek, tavak máig gazdag élőhelyei: Garancsi tó és környezete, a Gurgyal- Disznólápa – Sasfészektó ökológiai folyosó, a Nyakashegy fennsíkján megmaradt dolomit sziklagyepek, a löszfalakban
megjelenő gyurgyalag- és partifecske fészkelő helyek.
A Budakeszihez, Nagykovácsihoz és Telkihez tartozó erdők a Budai Tájvédelmi Körzethez tartoznak.
Legrégebbi védett műemlékeink az Árpád-korból származnak: apátsági kereszt Telkiben, a
Szent Kereszt templom romja Biatorbágyon, az egykori domonkosrendi templom romja Tökön, az
országosan ismert egykori premontrei templom- és kolostor romjai Zsámbékon. 1

1

Forrás: http://budavidek.rulez.org)
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A kirándulásokra, aktív turizmusra, zöld turizmusra csábító táj és a Zöldút nevű szerveződés nagy jövő
előtt áll. Ezzel foglalkozik, és szorosan kapcsolódik hozzá a Naturpark nevű kezdeményezés is.
lásd 1 sz. melléklet

3.1.1.2. Etyeki borút, pincefesztivál és kezes-lábos, Budafoki Borfesztivál, pincesorok,
szőlőskertek, pompos. A vonzó bor.
Etyek környéke, - de úgy is mondhatjuk, hogy az egész borvidék neve - népszerű fesztiváljairól és
rendezvényeiről híres. A borvidék legtöbb borászata is itt található. A legtöbben a bort Etyek nevéhez
kötik emiatt, és nem is tudnak arról, hogy a borvidéknek hol vannak a határai.
Legfontosabb, bor „központú” rendezvények:





Etyek Pincefesztivál, évente május végén, www.pincefesztival.hu
Etyeki Kezes-lábos gasztronómiai Fesztivál, évente szeptember végén, www.kezes-labos.hu
Budafoki Borfesztivál, www.budafokiborfesztival.hu

Az Etyeki Borút Egyesület példamutató munkájának köszönhetően a helyi- környékbeli települések
legfontosabb termelői szövetkeztek és jelentős borturisztikai vonzerőt jelentenek. A történelmi
jelentőségű Körpince pince együttes, a Kecske-gödör, a Sóskúti úti pincesor, az egyedülálló présházak,
a gyönyörű szőlőhegyek, a szőlőművelés és borkészítés tárgyi örökségei a múltról tanúskodnak, és
kiváltják belőlünk a bor és a szőlőkultúra hagyománya iránti megbecsülést. 2

Szerencsés, hogy a környék települései,(Páty, Tök) épen maradt pincesorokkal rendelkeznek,
amelyek turisztikai vonzereje ma még nem eléggé felbecsült.
Az alcsútdobozi golfturizmus és a felcsúti Puskás Labdarúgó Akadémia miatt a sport turizmus
csírái is kifejlődtek már.
A Töki pompos, mint gasztro- kulturális helyi specialitás, jelentős vonzerő lehetne.
3.1.1.3. A Velencei-tó környéke. A vonzó fürdőhely.
A Velencei tő környéke leginkább, mint nyári fürdőhely látogatott, jelentős turisztikai célpont.
Mint a borvidék részét, nagyon kevesen ismerik.
Mind a vendégéjszakák számával, mind a halételekben bővelkedő éttermi kínálatával a
borvidéki borok egyik fontos értékesítő helyévé válhat. A Velence-tó környéki Borút Egyesület
gyenge hatása a borturizmusra sajnos nem érezhető. A körzet közösségi turizmus marketingje
egyelőre gyenge, szétszabdalt, pontosan nem felismerhető felelősök nélküli szervezetek
mozgatják.

2

www.etyekiborut.hu
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Látnivalók fejlesztése Pákozd, Sukoró településeken, a TDM szervezetek (Gárdony, Velence)
és a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület (Leader támogatással) frissen történt megalakulása
új fordulatot hozhat a borvidék ismertségében is. lásd: http://www.velenceiborterseg.hu/
Az oldal talán az első jó próbálkozás arra, hogy a tó környéki borászatokat és az értük alakult
szervezeteket méltón mutassa be az internetes világnak. Az oldal ismertsége, látogatottsága
azonban rendkívül alacsony.
Szép sikerekkel kecsegtet az egész térség szempontjából a termál turizmus fellendülése.
Thermal Spa négy csillagos kínálata, talán a borturizmusnak is kedvezni fog.
EGYÉB, fontos vonzerők:
 kultúra
 helyi termék előállítók
3.1.1.4. kultúra
Az Etyek- Budai Borvidéken, mint az országban máshol is, rendkívül sok és változatos
kulturális rendezvényt szerveznek különböző helyi szervezetek, javarészt civilek. Közülük
egyet emelnék ki, amelyik innováció értékű, és valószínűleg egy olyan kezdeményezés, melyről
még sokat fogunk hallani.
Búvó patakként, ha elegendő segítséget kap, folyóvá duzzadhat és egy új és jelentős kulturális
vonzereje lehet a térségnek Zsámbékon, ami nem szőlőtermelő település, de a borvidék
ölelésében van: A ZSÁMBÉKI SZÍNHÁZI ÉS MŰVÉSZETI BÁZIS 3
Véleményem szerint a kulturális vonzerő leltár igen fontos részét képezi, de sehová sem
igazán besorolható a BUDAFOKI PINCERENDSZER.
Várostörténeti, ipartörténeti jelentősége felülmúlhatatlan, de a városrész jelenlegi
megjelenésével együtt nehezen használható kulturális örökségnek érzem.
Mivel bortárolás céljára elődeink is csak, mint másodlagos funkcióval használták az óriási
bánya-, pincelabirintust, és körülötte soha nem volt jelentős szőlő terület, mára pedig az
teljesen megszűnt, ezért csak a fantázia merészsége és a befektetők tőkéje szab határt a jövő
használati módjának.
Itt található a Törley Pezsgőpincészet, amely a borvidék legnagyobb területével rendelkezik,
és a legnagyobb felvásárló. Közismert termékein a borvidék neve nem hangsúlyos. A Pince
szép átalakítása azonban sokat javíthat Budafok és a pezsgőkultúra ismertségén.
Jelenlegi tulajdonosa- előzőleg a HUNGAROVIN Rt, majd Henkell & Söhnlein volt- a Törley
Pezsgőpincészet Kft., követve a Törley József által 1882-ben kijelölt utat - a magyarországi italpiac
egyik meghatározó szereplője és számos nemzetközi márka itthoni forgalmazója. 2005. január 03-án
3

http://www.zsambekiszinhazibazis.hu/?szinhaz_id=230&sub=I&cikk_id=3284&menu=6.1
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alakult meg. Feladata a cégcsoport marketing, értékesítési, logisztikai, beszerzési, controlling,
szervezési, termeléstervezési, minőségbiztosítási és az ezekhez a tevékenységekhez tartozó járulékos
feladatainak végzése. A társaság adott márkák nevét viselő vagy egy-egy márkacsaládot összefogó
cégek keretében folytatja a termelést, termékei címkéjén pedig előállítóként, ill. palackozóként e
cégeket tünteti fel. 4
A cég marketing koncepcióján jól látszik, hogy márkaorientált és nem gondolkodik a termőhely
megjelöléssel. Ez neki lehet jó, de a borvidék ismertségét nem segíti.
A Budafoki Önkormányzatnak számos fejlesztési terve van a „Pezsgő város” megvalósítására.
lásd 2. sz. melléklet

3.1.1.5. Helyi termék előállítás
A vidékiség és a nagyváros közelsége egyszerre hozta talán azt a lehetőséget a borvidéknek,
hogy településein és közvetlen környezetében igen szép számmal találhatók olyan helyi termék
előállítók, akik nem csak a minőségi árutermelésben tudnak nagyot mutatni, de a lokalitást
erősítik és a vonzerőt is növelik.
„Völgy Vidék helyi termékei és fejlesztési lehetőségeik” címmel készült záró tanulmányban, Bodó
Erzsébet Tünde 5a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület megbízásából az alábbi
termelőket sorolja fel 2009. szeptember 30.-án.
Az azóta történt kedvező törvényi háttér remélhetőleg a borturizmus fellendülését és a további helyi
termékek tudatos fogyasztását fogja előre mozdítani.
A Vidékfejlesztési Kht lefedettsége nagyobb, és más alakú, mint a borvidék, ezért az alábbi táblázat
számos más települést is tartalmaz.

4

Forrás: www.torley.hu

5

„Völgy Vidék helyi termékei és fejlesztési lehetőségeik” címmel készült záró tanulmányban, Bodó Erzsébet
Tünde http://www.volgyvidek.hu/attachments/VVK_helyi_termek_tanulmany.pdf
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A híres agárdi pálinka, mint helyi termék sem kihagyható a borvidék sikertörténeteiből.
Az Agárdi Pálinkafőzde Agárdon található a Sreiner-tanyán az Agárdi Termálfürdő és a
Sándor Károly Labdarúgó Akadémia szomszédságában.
A Gárdonyi Géza emlékház és a Szent Anna kápolna környezetében, nem túl messze a
gyümölcsöskertektől épült meg az Agárdi Pálinkafőzde 2002-ben, zöldmezős beruházásként,
majd később Látogatócentrumuk is megnyitotta kapuit, ahol kóstolóprogramokkal, kiváló
étteremmel várják a látogatókat, és helyszínt biztosítanak rendezvényeknek, konferenciáknak
is.
A környező régió kiváló alapanyagbázisként szolgál, a főzdét körülölelő gyümölcsösök szinte
korlátlan forrását biztosítják a csúcsminőségű pálinka előállításához szükséges első osztályú
gyümölcsnek. E mellett Agárd központi fekvése mind az alapanyagok beszállítását, mind
pedig termékeinknek a fogyasztókhoz történő eljuttatását zökkenőmentessé teszi.6
3.1.1.6 ÉLMÉNYTÁR- VONZERŐ LELTÁR:

A stratégia kialakításra összehívott fórumon a három körzet turisztikai vonzerőinek minősülő
látnivalókból az aláhúzással bejelölteket tartották a legfontosabbaknak.
A táblázat a borvidéki besorolásról szóló rendeletet vette alapul.
(9/2006. (II. 3.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet
módosításáról)
Etyek-Budai borvidék:
a) Budai körzet: Budajenő, Budakeszi, Páty, Pilisborosjenő, Telki, Tök,
Üröm,
b) Etyeki körzet: Alcsútdoboz, Bicske, Csabdi, Etyek, Felcsút, Gyúró,
Kajászó, Martonvásár, Tordas, Vál, Budapest XXII. kerület Budafok,
c) Velencei körzet: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró,
Velence

6

Forrás: http://www.agardi.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=27&lang=hu
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Budai körzet: Budajenő, Budakeszi, Páty, Pilisborosjenő, Telki, Tök, Üröm,
BUDAJENŐ

BUDAKESZI

PÁTY

kálváriahegyi
árpád kori
templom és
stációk
3 templom
(római kat,
református,
román rom)

1. és 2.
világháborús
hősi emlékmű

Budai
Tájvédelmi
Körzet része

templom barokk

bencés rendház –
most iskola

pincesor
(veszélyeztetet
t)

magtár -Zöldút o km.

vadaspark

fitnesswelness klub

Erkel Ferenc
mellszobra és
emléktáblája

vitorlázó
repülőtér

Wass A szobor, Minden
Magyarok zászlaja

2 templom
(barokk, copf)

levendula
kúria

tabányi
autómúzeum

foci és
íjászpálya

arborétum +
ősláp és
mamutfenyő
- Naturpark
kezdeményezés
Zs. medencére
pincehegy

Várady kastély

jeloszlop, világháborús
emlékpark, parkok

Kodolányi
János
emléktábla

Csergezán Pál
emlékoszlop

ürömi víznyelő

Ezüstkevély

május vége
rendezvény
PILISBOROSJENŐ

templom és
plébániaház

díszletvár

kevélyhegyi
tanösvény

TELKI

templom

organcia
élőgép

TÖK- Zsámbék

templom kőfallal
körülkerített
dombon
tanösvény

12. századi
román
templomrom
templom

ÜRÖM

Pajta

német
nemzetiségi
tájház
sportklub

kőkereszt

pincesor

pompos,

év borásza

Alexandra
Pavlovna
sírkápolnája

kálváriadomb

kőhíd, kisdomb

Etyeki körzet: Alcsútdoboz, Etyek, Felcsút, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Tordas, Vál, Budapest XXII. kerület Budafok, Bicske, Csabdi
ALCSÚTDOBOZ

arborétum a kastély
templomok
kertjében, benne kápolna
tájház
etyeki műhely

Habsburg-kastély
maradványok
magyar kút

FELCSÚT

Csíkmenasági
összetartás emlékmű

Puskás Ferenc Labdarúgó
Akadémia

GYÚRÓ

róm kat, ref templom

KAJÁSZÓ

helytörténeti kiállítás

a környéken
tereplovaglás

MARTONVÁSÁR

Brunszvik kastély, park,
mauzóleum
Sajnovics-BatthyányDréher kastély, magtár,
erdőmajor víztoronnyal

ETYEK

TORDAS

VÁL
BUDAFOK

BICSKE
CSABDI

Endresz György
emlékmű (itt szállt le az
1. magyar óceánrepülő)
Szent László patak

istálló és uradalmi
épület – ma iskola
Nepomuki Szent
János, Szent Orbán,
Mária szobor
Kálvária

Göböljáráspuszta –
bronzkori földvár
présházak, pincék
szőlőskertek
körpince
kecskegödör ,
öreghegy

Millenniumi park – Szent
István kút
artézi kút a Rákóczi úton

világháborús
emlékoszlop
1. világháborús
emlékmű

óvodamúzeum

Beethoven múzeum

Dreher mauzóleum

Nepomuki Szent János,
Szent Anna szobrok

róm kat, ev templom

Fajtakísérleti
állomás (népi
építészet)

Vajda János Emlékház
(erdészház)
római kat, ref templom

Ürményi kastély +
mauzóleum
Törley-mauzóleum
Törley rekonstrukció!

róm kat templom

öregtorony

pincelabirintusok, középEurópa legnagyobb
használatban lévő hordója,
Nagytétényi szoborpark

barlanglakáskiállítás (zárva)
rózsakert?

Czuba-Durozier
kastély

Mike János helytörténeti
gyűjteménye
templomrom

zeneiskola

Batthyány kastély

templomok

malom

Vasztély-puszta

modern templom

KajászóSzentpéterpuszta
lovarda
Millenniumi
emlékmúzeum
cifra pince +
szőlőhegyi pincék
és présházak

golfpálya
lovarda
lovaspóló

könyvtár
Sajnovics
kút + Sajnovics
János
szobra

Záborszky Pince,
Budafoki
borskanzen
tervezet
fejlesztés
Göllner ház –
ma bank
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Velencei körzet: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence
GÁRDONY

Gárdonyi emlékház

Velencei tó (Mo.
egyetlen szikes
tava)

Bika-völgyi vizessaras kopolyák
(állatitató)

Agárdi Termálés Gyógyfürdő

KÁPOLNÁSNYÉK

működő malom

templom

halász kastély

NADAP

Vörösmarty
keresztelő
medencéje a
templomban

PÁKOZD

ingókövek,
gyurgyalag telep,
Bella-tó, források,
Pákozdvár
/Tóvár (régészeti
lelet)
sziklaképződmények

Vörösmarty
szülőháza,
múzeum
2 szintezési ősjegy
(Adria feletti szint
és Balti szint
Főalap
pontja)
1848-as múzeum,
tájmúzeum,
halászati kiállítás

községi és
Mészeg-hegyi
Katonai
emlékhely
(pákozdi csata)

róm kat, ref
templom, Don
kanyar kápolna

Szent Orbán
szobor
2 templom

vízimalom

Téglaházi forrás
(Mária kút)

Velence fürdő

HauszmannGschwind
kastély

PÁZMÁND
SUKORÓ

VELENCE

ingókövek, források
(mint Pákozdnál),
meleghegyi
gránitsziklák
Beck-kastély

bakancsos- és
kerékpártúrák
(van út),
Gárdonyi krémes - süti
emlékművek,
emléktáblák

2 templom, 1
kápolna,
obeliszkek, szobrok,
emléktáblák
Kovács
múzeum

Alkotóház

tucat másik emlékmű

Missziók és 20.
századi háborúk
emlékpontja
kiállítás

PákozdSukoró
Arborétum,

templom

Néprajzi Ház

Arborétum

hajó
állomás

3.2. Szolgáltatók kihasználtsága, vendégforgalom elemzés
3.2.1. Az Etyek – Budai borvidék vendégforgalmának elemzése
A borvidéken belül sok civil szervezet és a Turizmus Zrt két regionális marketing igazgatósága is
foglalkozik turizmusfejlesztéssel.
lásd 3.sz melléklet: szervezeti adattár
Pontos felmérések nem készültek a vendégforgalomban érdekelt vállalkozók számáról. Ezek a
kísérletek az adatszolgáltatók hiányából fakadóan kudarcba fulladtak. A turizmussal foglalkozó
szervezetek nem ismerik egymást, a borvidék egészét érintő turisztikai - hálózatszerű
együttműködésben nem gondolkodtak ez idáig. A vállalkozók: szállásadók, pincészetek, golf, wellness,
horgászat, stb., egyedi kínálatként jelennek meg a piacon.

3.2.2. Szálláshelyek vendégforgalma
A statisztikát adó szálláshelyek vendégforgalom elemzéséből kiderül, lásd 4. és 5. sz. mellékletek,
hogy a budai körzetben egy- egy szálloda működése érzékenyen érinti az egész térség
vendégforgalmát. A négy csillagos szállodák megnyitása a borturizmusnak is esélyt adhatnak. Sajnos
a tartózkodási idő alig éri el a két éjszakát a forgalom stagnál.
A Velencei körzetben Velence és Kápolnásnyék vendégéjszaka száma növekedett a termálfürdő miatt.
A körzetben a tartózkodási idő itt is két éjszakás, átlagosan csökkenő vendégforgalom mutatkozik.

3.2.3. Borturizmus forgalombecslés
A borturizmus a három borvidéki körzetben különböző módon mutatkozik meg a borászatoknál.
Budafokon szinte csak külföldi csoportokat fogad, és nem reklámozza ez irányú tevékenységét a
Palace Catering. A cég bérleti szerződéssel működteti a Borkatakombát, a György- Villa Kúriát, a
Szent István korona pincét és a Záborszky Pincét. A kb. 100 km-nyi pinceágban különböző vendégváró
eseményeket szerveznek, a klasszikus étel-italkínáláson túl a fesztiválokig, kiállításokig.
Élménycsomagokat készítenek és adnak el, de a kínált borok nem mindig helyi termékek. A Törley
pezsgőgyár rekonstrukciója kedvező reményt ad a jövőben a pezsgőpince látogatások méltó
bonyolításához.
Az Etyek környéki települések borturizmusát az Etyeki Borút Egyesület fogja össze. Jó információs
táblarendszer, bevezetett nagy fesztiválok könnyítik helyzetüket. A pincészetek borturisztikai kínálata
heterogén, a legtöbb helyen csak bort kínálnak. Sok az őstermelő, nem vendéglátásra szakosodott
pince, és kevés az állandóan nyitva tartó pince, infrastruktúrájuk zömében szegényes. A borturisztikai
kínálat bővítése étkezéssel, programokkal kézenfekvő feladat.

A Velencei tó környékén a borút gyakorlatilag nem, vagy nehezen látható módon működik. A körzet
pincészeteinek vendégforgalmát nyáron, a nyaralás időszakában ott tartózkodó fürdővendégek, mint
helyben bort vásárlók jelentik. A borturizmus klasszikus formája - étkezéssel és pincelátogatással
egybekötött borkóstolás - kevés helyen működik. A vendéglátó egységek száma igen magas, de az
éttermek borkínálatában az E-B borvidék borai elhanyagolható mértékben jelennek meg. A falók,
büfék, pizzériák nem segítenek a borkultúra népszerűsítésében. A fürdőhely vonzerejét jobban kell
használni az egész borvidék turisztikai vonzerejében.
Az egész borvidék vendéglátással foglalkozó szolgáltatóiról elmondható, hogy az együttgondolkodás
és a szolgáltatások egymásra épülése csak ritkán érhető tetten. Sok a kozmetikai szalon, kocsma, de
kevés az étterem és étkezési lehetőség, (kivétel a Velencei Tó partja) falusi szálláshely, és az állandó
nyitva tartással rendelkező pincészet. A falusi vendégasztal szolgáltatók számáról nincsenek pontos
adatok. A négy csillagos hotelek, mint önálló turisztikai célpont szerepelnek a piacon. Térségi imázs
hordozó hatásuk még erősítendő.
Borturisztikai vendégforgalom két helyen jelentős. A Velencei Tó körül nyáron és az Etyeki
Pincefesztiválon és Kezes- Láboson csak a fesztiválok napján.

3.2.4. Zöld- és aktívturizmus, forgalombecslés
Pákozd és Sukoró környékén történelmi és természeti utakkal várja egy új látogatóközpont a
vendégeket. lásd 6. sz. melléklet Kijelölt gyalog utakat és kiépített kerékpárutak találunk itt. A Sukorói
Arborétum és a környék történelmi emlékparkjai, valamint a ritkaságnak számító természeti
látnivalók kb. fél millió látogatót fogadnak évente.
A Zsámbéki –medence zöldútja, Árpádkori történelmi emlékhelyek, valamit a mamutfenyő
gyűjtemény, hasonló vonzerőt jelent a budavidéki részen. A zöldturizmus számos híve ellátogat az
Alcsútdobozi Arborétumba és a Diana pihenőparkba a göböljáráspusztai horgásztavakhoz.
Biciklikölcsönzőket, lovas vállalkozókat találunk mindkét körzetben. A fenti célpontok mellett az
Alcsútdobozi golfpálya, és a Futball Akadémia is hozzájárul a növekvő látogatószámhoz. Az aktív
turizmus iránt érdeklődők egy napos látogatásokra érkeznek. Számukat nem ismerjük.
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3.3. Borúti Minősítés alkalmazásának és fejlesztésének lehetőségei
Az Etyek- Budai borvidéken az Etyeki Borút Egyesület a villányi példát követve alkalmazza első
minősítési rendszerét 2009-től, melynek következményeként létrejöttek az első marketing eszközök:
kiadvány, térkép, információs iránymutató táblák. Az egész munkában a legfontosabb tényező, hogy
csak a minősített szolgáltatók élvezhetik a közösségi marketingmunka előnyeit, és a közel azonos
minőségi szintet elérő vállalkozók egymás és a térség borturisztikai piacát kölcsönösen erősítik.

3.3.1. A borúti minősítés célja:










a szolgáltatókkal szemben támasztandó egységes követelményrendszer kidolgozása
a már működő egységek és a most induló vállalkozások ösztönzése a minőségi kialakítás,
fejlesztés irányába, inspirálás a folyamatos fejlődésre
egy alsó limit meghúzása a minőség tekintetében (viszonyítási alapul is szolgálhat ez a
tagoknak és a belépni szándékozóknak)
a minőségi szabályozás révén hosszabb távon az európai turisztikai normákhoz való
felzárkózás is elérhető
a "minősített borút állomás" megjelölés legyen egy garancia a vendég számára a színvonalra
vonatkozóan
megbízhatóság biztosítása
komplex szolgáltatás-hálózat kialakítása - egymást kiegészítő, erősítő termékek, hasonló
színvonalon
a szolgáltatások egységes, jó minősége alapja az invitatív, informatív propagandának, a
hiteles marketingnek
egységes promóció a hazai és nemzetközi piacon

3.3.2. Minősítés menete:
A minősítési eljárás lebonyolítását az egyesületek saját tagjaik, illetve meghívott szakemberek (3-6 fő)
bevonásával létrehozott Minősítő Bizottságaikon keresztül valósítják meg.
A Minősítő Bizottságok feladatai az egyesületek munkaszervezeteivel karöltve a következők:
− A minősítési rendszer működésének biztosítása;
− A minősítési kritériumrendszer továbbfejlesztése;
− Szakmai, szakértői háttér s az egyesület közötti kapcsolattartás biztosítása;
− A minősítő csoport felállítása, munkaterv kidolgozása, tevékenységük irányítása és ellenőrzése;
−A minősítés eredményeinek regisztrálása, az egyesület döntéshozó szerveinek információkkal való
ellátása, a minősítéssel kapcsolatos egyesületi döntések előkészítése;
−A minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása (panaszok feldolgozása, rendszeres és
rendkívüli ellenőrzések végrehajtása)
A felsorolt feladatokból kitűnik, hogy az egyesületek Minősítő Bizottságai alapvetően szakmai,
konzultatív, döntés előkészítő, másodsorban irányító, valamint ellenőrző tevékenységet végző
munkabizottságok.
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3.3.3 A minősítés szempontrendszere (az értékelés, pontozásos
rendszerben történik)
• „Legalitás” – a jogszabályok szerinti működés a minősítési eljárás alapvető feltétele.(működő,
bejegyzett vállalkozás, a tevékenység végzésére való jogosultság, működési engedély stb.);
• Szakmaiság (a szolgáltató, szolgáltatás színvonala, nyelvismeret);
• Vendégszeretet, háziasság (fogadókészség, viselkedéskultúra);
• Tájékoztatás (információs készség szóban és írásban);
• Higiénia (a külső és belső környezet tisztasága, rendezettsége);
• Borkultúra (a borok bemutatásának színvonala, szakmaiság, választék);
• Környezetkultúra (a helyi hagyományok ápolásának mértéke, természeti környezet védelme);
• Elhelyezkedés, megközelíthetőség;
• Kiegészítő szolgáltatások (kapcsolódó programkínálat);
• Fogyasztóvédelmi szempontok (árakra, termékekre vonatkozó információk);

3.3.4. Kritériumok:
 Nyitva tartás:
-

A turistaszezon idején (május 1.-október 1.) biztosítani kell a rendszeres nyitva tartást
nyitvatartási rendet ki kell függeszteni az egység bejáratánál
Nyitvatartási időben ügyeletet kell biztosítani a helyszínen, vagy kifüggeszteni a címen.

 Vendégfogadás:
-

Legalább 2- 4fő egyidejű fogadásának feltételeit kell biztosítani.
a maximális kapacitást meg kell határozni és fel kell tüntetni a fogadóhelyen.
Biztosítani kell a jó megközelíthetőséget (köves, burkolt úton) és parkírozást (50100 méteres körzetben)
A vendégfogadó helyiségeknek és a környéknek mindig tisztának és gondozottnak
kell lenniük.
Előnyös, ha a vendéglátóhely kialakításában követi a táji és építészet tradíciókat
és illeszkedik a borút arculatához.

 Felszereltség:
-

A belső és külső tér kialakításának és berendezésének kultúráltnak kell lennie és a
vendég kényelmét kell szolgálnia.
a fogadóhely közelében a meghatározott létszámnak megfelelő mellékhelyiség
(ek)nek és kézmosónak kell a vendég rendelkezésére állni
a megfelelő világítás biztosítása szükséges
a vendégfogadó hely telefonos elérhetőségét biztosítani kell
A helyiségeknek és a felszerelési tárgyaknak, tisztáknak és gondozottnak kell
lenniük.
Virág és jellegzetes helyi tárgyakból álló dekoráció ajánlott
Látható helyen ki kell függeszteni a bekeretezett minőségi bizonyítványt és a borút
térképét. Meg kell határozni és ki kell függeszteni a vendégek fogadásának
jellemzőit (pl.: előzetes bejelentkezés igénye, nyelvhasználat) és a szolgáltatás (ok)
tarifáit.
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 Információátadás:
-

A minősített vállalkozóknak be kell kapcsolódniuk a borút információs
rendszerébe.
A vendéglátónak felkészültnek kell lennie az információátadásra a helyi
látnivalókról, a többi turisztikai szolgáltatásról, a gasztronómiáról, a helyi
termékekről, a vidék borkultúrájáról.

 Borkóstolás és borértékesítés:
-

-

Csak minősített (40/1977.IX.29.MÉM rendelet V. fejezet27. paragrafusa) borok
forgalmazása lehetséges.
a kínált borok 80% -ának helyi borvidéki termékeknek kell lennie
a borkóstoló programokon legalább egy ingyen borkóstolást meg kell ajánlania a
vendégnek
A kóstolás végén a vásárlást nem lehet kötelezővé tenni
A kóstoló poharak talpas üvegpoharak legyenek és tökéletes tisztaságúak
A bort az ideális hőmérsékleten kell kínálni
A borértékesítő helyen az árlistát ki kel függeszteni.
A kiállított és a kínált borokról írásos tájékoztatóval kell rendelkezni.
Saját termelésű borral nem rendelkező vendéglátók csak palackos bort kínálhatnak és
értékesíthetnek. Folyóbor eladás csak saját termelésű borból lehetséges.

7

Forrás és további instrukciók a végrehajtást illetően: http://www.vintour.info/pages/sub.jsp?id=883

Míg a fenti minősítési rendszerrel csak szűrni lehet a kedvező vállalkozói együtthatásokat és a
„megfelel” és” nem felel meg” kategorizáló minősítéssel dolgozhat egy Egyesület, addig az ajánlott
továbblépés a Dél-Dunántúlon már jól működő kategorizáló minősítési rendszer, amely három
különböző minőségi szintet különböztet meg és ezt szőlőfürtök számával jelzi.
Az Etyek –Budai borvidék számára is nyitott az Európai Borúti Minősítést megfogalmazó és aláíró
Borúti Kartához való csatlakozás. Európai Borúti Kartát lásd 7. sz. melléklet. Az Etyeki borút Egyesület
szándékát fejezte ki a csatlakozáshoz, és ezt a Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség és a régi aláírók
örömmel fogadták.

7

Forrás és további instrukciók a végrehajtást illetően: http://www.vintour.info/pages/sub.jsp?id=883
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3.4. A Borút Egyesület célja és működése, monitoring

Az Etyek- Budai borvidéken két Borút Egyesület működik és számos borkultúrát ápoló kisebb civil
szervezet. lásd 3. sz. mellékletet. Az Etyeki Borút Egyesület kezdeményezésére az Etyek- Budai
borvidék Hegyközségek Tanácsa, számos hegyközség és borászat összefogásával történelmi lépésre
szánta el magát, amikor az egész borvidék marketing és turisztikai stratégiáját készíti el. Az
összefogás példaértékű (kiemelten a hegyközségeket, és a velencei és etyeki körzet borászatait és
turisztikai szervezeteit), és a jövőben is kívánatos, ha a borvidékűséget őrizni és fejleszteni szeretnék.
Az egyesületek egyik célja közös: a borturizmus fejlesztése az Etyek- Budai borvidéken. A térségi
kínálatról szóló kiadványokban és weboldalakon megjelennek a borhoz köthető tájtermékek is, mint a
vonzó természeti környezet, helyi élelmiszer, helyi művész, népi-és történelmi épített örökség. A
beutaztatás spontán módon történik. Az egyesületek fenntartható fejlesztése humán és anyagi
források szűkössége miatt nehéz feladat. Jó kezdeményezésnek mondható az etyeki információs
táblarendszer és a Velence környékiek honlapja: http://www.velenceiborterseg.hu8

3.4.1 Velencei-tó Környéki Borút Egyesület
A Velence környéki szőlősgazdák kezdeményezésére 2001-ben megalakult a Velencei-tó Környéki
Borút Egyesület.
A borútnál a program vázát a szőlő- és a borkultúra helyi megjelenési formái adják, kezdve a
szőlőskertektől, a pincéken, a palackozókon át, a gasztronómiai létesítményekig. A látogatók a kijelölt
útvonalon végighaladva megismerhetik a helyi termék előállításának fázisait, megkóstolják a
borokat, megismerkednek a történeti és kulturális háttérrel. A kapcsolódó rendezvényeken – szüret,
borfesztivál, borárverés, borrendi avatás és ceremónia – részesei lehetnek a helyi mítosz, a
hagyományok továbbélésének. A program gerincére a szállásadás, az aktív kikapcsolódás és ellátás
adott vidékre jellemző formái fűződnek fel, így téve teljessé a kínálatot.
A borút széleskörű szolgáltatásokat nyújt borkóstolókkal, kényelmes szálláshelyekkel, érdekes
látnivalókkal és hangulatos pincefogadókkal, vendéglőkkel. Városvezetők, szőlő-bortermelő gazdák,
szakemberek közös összefogással törekednek arra, hogy a Velencei-tó és térsége kulturális,
történelmi és természeti öröksége mellett boráról és gasztronómiájáról is híressé váljon. A borúton
barangoló természeti, műemléki látnivalókban gazdag településekkel ismerkedhet. A környék további
változatos turisztikai programokat nyújt az egész család számára, így például: gyalogtúra, lovaglás,
horgászat, vadászat, strandolási lehetőség.
A Borút tagjai:
8

www.velenceiborterseg.hu
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Pincészetek: Csóbor Pincészet; Fekete Pincészet;Hegedűs Pincészet;Lics Pincészet;Mayláth
Pincészet;Végh Pincészet;
Bor kóstoltatók:Csutora Étterem;Kucsera Péter;Bence-hegyi Borkert;Mati Károly;Törzsök Tibor
Támogatók:Gárdony önkormányzata;Nadap önkormányzata;Pákozd önkormányzata;Velence
önkormányzata
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátó ipari Szakközép Iskola és Kollégium9

3.4. 2. Etyeki Borút Egyesület (2003-ban alakult)
Itt egy olyan civil szervezetet találunk, ahol megfelelő nyitottság és együttműködési szándék miatt a
fenntarthatóság biztosított. Nagy munkába kezdett az Egyesület, amikor az Etyek-Budai Borvidéki
Tanáccsal és az Etyeki Hegyközséggel karöltve elkezdte a borvidék fejlesztési koncepciójának
kidolgozását. Történelmi pillanatként, reméljük, hogy sokáig fogják ezt a pozitívumot emlegetni. A
borvidék arculatának kitalálása és erősítése, marketing eszközeinek fejlesztése és turisztikai vonzerő
fejlesztése az egész borvidék lakóinak érdeke. Az Etyeki Borút Egyesület az egyik olyan civil szervezet
a térségben, akik kezdeményezésére kiforrhatja magát egy új, immáron az egész borvidékért felelős
menedzsment központ.
A 41 tagú Etyeki Borút taglistáját és 2009 évi munkabeszámolóját lásd 8 és 9 sz. mellékletben.

9

www.velenceiborterseg.hu
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3.5. Borút és kapcsolódó turisztikai fejlesztések
Az Etyek – Budai borvidéken a borturizmus kialakulása jó, kezdeti stádiumban van. Kevés komplex
szolgáltatást nyújtó pincészetet ismerünk, akik a borhoz étkezést, szállást vagy valamilyen más
élményt nyújtanak, szinte fél kézen megszámlálhatóak.
Az előző fejezetekben tárgyaltuk, hogy a borvidék gazdag kínálatot nyújt az aktív turizmus híveinek.
Ezeknek a zöldutaknak, gyalogutaknak, természeti és épített örökségeket bemutató útvonalaknak,
pincesoroknak, parkoknak a népszerűsítésével tökéletes párost alkot a bor. A biciklizés, lovaglás, golf,
futball, horgászat, vadászat, természet „búvárkodás”, gyaloglás különlegessé tehető az izgalmas bor
és ember és helyi étel kínálattal együtt. Az egészséges szabadidő eltöltése különösen a
nagyvárosokkal terhelt környezetben kívánatos.


a bor és a természet (mozgás, aktív pihenés)

Az egész vidék helyi termékek kínálatában gazdag. A falusi vendégasztal és a saját termék helybéli
értékesítésének lehetőségei még nem eléggé kihasználtak.


bor és hely specifikus gasztronómia (töki pompos, sajtok, sonkák és a többiek)

A szálláshelyek fejlesztését a tartózkodást növelő programok hívják életre. Ilyen, befektetőkben
gazdag térségben ez magától fog megtörténni, ha az új arculat megfelelő ismertségre tesz szert.

Turisztikai modell: EGY LÉPÉSRE
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3.5.1 Turizmust befolyásoló, a közeljövőben megvalósuló, tervezett
beruházások az Etyek- Budai borvidéken.


Budafoki fejlesztések:

A regionális operatív programok egyötödét, 2007–2013 között összesen 300 milliárd forintot fordíthat
hazánk az idegenforgalomhoz kapcsolódó fejlesztésekre. E hatalmas summának az ezredrészével –
csaknem 300 millió forint európai uniós támogatással – Budafok római korra visszanyúló
borkultúrájára és borászati hagyományaira alapozva fognak most turisztikai fejlesztésekbe Budapest
XXII. kerületben. A „Borváros”-projekt majd’ 338 millió forintos beruházásának célja, hogy a
borturisztikai attrakciókkal lendítse fel Budafok idegenforgalmát. lásd 10. sz. melléklet


Etyek, Látogatóközpont a filmgyártás kulisszatitkairól a Korda Filmstúdióban!

A film nemcsak kulturális alkotás, hanem valódi élmény és kaland! Az Etyeki Korda Filmstúdió ebbe a
változatos, talán kissé misztikus világba kívánja elvezetni látogatóit. A cél, hogy évről évre több
tízezren kerüljenek közelebb a filmforgatások varázslatos hangulatához, és felejthetetlen élményben
legyen részük Magyarországon és Közép-Kelet-Európában egyedülálló látványosságokat kínálva. lásd
11. sz. mellékelt



Pákozd, Katonai Emlékhely fejlesztés

Az emlékpark az 1848. szeptember 29-i pákozd-sukorói csata emlékére 1951-ben állított obeliszk
környezetében található 1,6 hektáros területen helyezkedik el.
A Pákozdi Katonai Emlékhely jelen formája civil kezdeményezésre jött létre 11 szervezet
összefogásával Az elkészült 1848-as emlékhely és Emlék Múzeum a szabadságharc első győztes
csatájában hősiesen helytálló honvédekre és nemzetőrökre emlékeztet, a Don –kanyar kápolna a 2.
világháborúban elesett honvédeknek állít emléket, a Magyar Békefenntartó emlékmű és a
békefenntartó kiállítás a ma katonái áldozatvállalását hívatott bemutatni. Az emlékhely fejlesztését anyagi erőnk függvényében- folyamatosan végezzük. 2008-2009-ben előkészült az I. világháború
harcaira emlékeztető objektum és a Hősök emlékműve majd a 2. világháború lövészállás bemutatót.
2008-ban az Emlékhely elnyerte az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását a további
fejlesztésekre.


vidékfejlesztési szempontból nem szívesen látott beruházások

A kivágott szőlőhegyek panorámás adottságát és kiváló terepadottságait kihasználva lakóparkok
épültek és újabbak tervbe vannak véve több településen is: pl. Herceghalom, TALENTIS tervek.10
Etyeken is beépítésre vár a Kápolna Lakópark, Budajenőn Hill Top Lakópark és Pátyon is
megaberuházásról hallottunk híreket.

10

http://www.talentis.hu
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3.6. A borvidék cselekvési terve
3.6.1 Az egész borvidék turisztikai és marketing feladataira egy irányító
menedzsment csapat felállítása.
Leírása: Tekintettel az Borút Egyesületek és a Borvidéki Tanács, illetve hegyközségek anyagi
és személyi erőforrásaira, javasolt egy jogi személyiség nélküli társaság létrehozása (pl. kerekasztal,
konzorcium, műhely) melynek feladatai: szakmai irányok meghatározása, ötletgyűjtés, pályázatok
készítése, forrás koordináció, partnerek motiválása, feladatok kiosztása, felelősök megnevezése. A
feladatok végrehajtására eleinte egyszemélyes menedzser iroda létrehozása. Ennek üzemeltetése az
Etyeki Borút Egyesület, vagy megállapodás szerint más szervezet feladata is lehet.
Ajánlott „ kerekasztal”munkacsoport partnerek:










Zsámbéki Idegenforgalmi Egyesület – kulturális rendezvények összehangolása,
rendezése, stelázsi program kiterjesztése
Roxer Stúdió - fesztiválszervezés, média, marketing
Velencei és Etyeki Borút Egyesületek,- vállalkozásfejlesztés, hálózatosodás
Bucsics Imre – gasztronómiai lépésváltás
Naturpark és Zöldút Szövetség, Dr. Vermes László – aktív turizmusfejlesztési irány
Turizmus Rt. Budapest Közép-Dunavidék RMI, Újvári Márk- tourinform hálózatok,
marketing, országos rendszerek
Gárdonyi TDM, Somossy Eszter – Velencei tó, mint a borvidék részének turisztikai
fejlesztése
Borász (ok) – aki a borvidéket képviseli minőségben és kommunikációban,
„márkaember”
Szőlészeti Borászati Szakközépiskola Budafok – Földesi Gyula

3.6.2 Borvidéki weboldal létrehozása
Leírás: Az Etyek- Budai Borvidékről jelenleg átfogó online információt egyik weboldal sem tartalmaz.
A borvidék imázsa nem létezik, vagy nem ismert. A keresési szokásokat a felületek nem veszik
figyelembe. Most létező közösségi oldalak:
http://www.budapest-regio.hu
(Magyar Turizmus Zrt. - Budapest-középdunavidéki Regionális Marketing Igazgatóság)
http://www.kiralyoknyomaban.hu (Magyar Turizmus Zrt. - Közép-dunántúli
Regionális Marketing Igazgatóság)

http://etyekiborut.hu
Etyeki Borút Egyesület
http://www.velenceiborterseg.hu
http://www.velenceitobor.hu (Velencei-tó Környéki Borút Egyesület)
Ajánlott fejlesztés:
Olyan térségi közösségi honlap létrehozása, amely keresőoptimalizált. A borvidék imázsának legelső
hordozója. A kulcsszavak meghatározásánál érdemes figyelembe venni a piackutatás eredményeként
a borvidék fogyasztói asszociációs képek és elvárások című fejezetét. (1.1.2.3)
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A menüpontok kialakításánál pontos célokat kell meghatározni. Amennyiben ez a borturizmus, akkor
valószínűsíthető, hogy a turisztikai vonzerők (pincék, szállások, stb), látnivalók, műemlékek), aktív
turizmus (bicikli és gyalog utak) és a borvidék programjai lesznek a leglátogatottabb menü címek.
A weboldal tetszés szerint- a látogatói szokások felmérése után- fejleszthető e-kereskedelmi
megoldásokkal, foglalási rendszerrel, és bármilyen, az értékesítést és ismertséget segítő megoldással.
Ebben az esetben minden évben érdemes pár százezer forintos fejlesztési alapot képezni a weboldal
továbbfejlesztésére.
A holnapfejlesztés egyszeri nagyberuházásként megvalósítandó, majd önfenntartásáról a hirdetések,
vagy a benne szereplő piaci partnerek gondoskodnak. Állandó aktualizálása, fejlesztése a
menedzsment feladata, kb. napi négy órában.

3.6.3 Arculatépítés
Leírás: A borvidéki arculat megteremtése komplex feladat. Elemei: szlogen és logo, arculati kézikönyv,
információs táblarendszer, kiadványok, weboldal.
Javaslatok:





Teljes arculati kézikönyv kidolgoztatása, majd ennek alapján PR cikkek megjelentetése
Kiválasztott szlogen és logó használata a legtöbb felületen: pl. trikó, emléktárgy, borvidéki
szórólap, zászlók, csomagoló anyagok, kapszula (?), borgyűjtő csomagolás, molinó,
táblarendszerek. Készítésének és értékesítésének és kölcsönzésének több módja van.
Média részére hírlevelek és sajtóanyagok összeállítása



Média kampány indítása az új arculat első használatakor – javasolt a következő évi 2011 –es
fesztiválokra időzíteni



Ennek megerősítésére, egy eszköz: az egész borvidékre járó távolsági buszokra tett logó és
szlogen. (Ezek nagy részének végállomása Budapest.)



- a kocsikra tehető matricák (logó szlogennel + www cím) elkészíttetése és minden
borúthoz kapcsolódó szőlész, borász, kisbuszos, egyéb vállalkozó járműreklám használata.
Lássák minél többen és rögzüljön bennük.



Minősített borúti állomások védjegyének tervezése, közösségi arculat használatával – esetleg
magasan lévő, messziről látható, egységes zászló kihelyezése a turisztikai látnivalókhoz,
tourinform irodákhoz és minősített szolgáltatókhoz.
A közösségi marketing eredményeinek és előnyeinek használatát csakis minősített
szolgáltatói tagsághoz kell kötni. (Pl.: csak az kap irányjelző táblát, csak az kerül a
weboldalra, aki minősítteti magát. Ő vállalja a közösségi arculat használatát, meghatározott
eszközökön.)
Kiadványok céljának és terjesztési módjának meghatározása és készítésének ütemezése
Közös megjelenés szakkiállításokon, borvidéki arculattal
Facebook „lábnyomok” indítása
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3.6.4 Termékfejlesztés
Leírás: Kiscsaládi pincék minőség orientációja. Vezértermék (Etyek- Budai Friss) termékleírásának
elkészítése, minősítés biztosítása. Új termék bevezetése.
Cselekvési javaslatok:










fórumok, képzések, közös vaktesztek, tagság egymástól tanulására utazások, találkozók
„szomszédolás”, Szőlészeti Borászati Szakiskola (Budafok) bevonása
borvidéki eredet jelölésének erősítése a végterméken
több borvidéki borverseny szervezése
pezsgőgyártás népszerűsítése a Törley Pincészet segítségével, együttműködésben
borászati labor háttér biztosításának szervezése
a borút tagság, minősítéshez való kötése
szolgáltatókat minősítő bizottság felállítása és működtetése
vezér termék nevének levédetése (Etyek-Budai Friss)
Etyek-Budai gyöngyöző bor piaci bevezetése

3.6.4.Értékesítési képviselet létrehozása
Leírás: Egy- két pincészetnek van nagykereskedelmi értékesítő csatornája. A borvidék borainak
kiskereskedelembe (éttermek, borszaküzletek, delikat üzlet) jutását erősíteni kell egy önálló értékesítő
segítségével.
Javaslat:





Több borvidéki pincészet összefogásával, egy vállalkozó értékesítő személy foglalkoztatása.
mobil, borvidéki borüzlet létrehozása és működtetése vállalkozói alapon. (bemutató
mintabolt és kóstoltató stand, autóba építve, pl. Prowine mintára) Ezzel rendezvényeken és
kiállításokon, piacokon, egységes megjelenés és eladás.
HORECA – ban nyári (friss, üde) borkínálat erősítése, ajánlások kidolgozása, értékesítés
megszervezése. A fenti három javaslatot akár egy ember is végezheti.

3.6.5 Gasztronómia fejlesztése a turizmusban
Leírás: A turisztikai vonzerők figyelembe vételével és a helyi termék előállítók bevonásával új
gasztronómiai kínálat kialakítása, a borvidéki borok jobb bemutatásának érdekében.
Javaslatok:





Töki pompos tudatos borvidékhez kapcsolása. Fesztiválokon, pincészeteknél, falusi
vendégasztaloknál állandó kínálat megteremtése. Alapanyag beszerzésének szervezése.
A lehető legtöbb helyi termék (élelmiszer) feldolgozása és bemutatása borkóstoló
programokon
Borhoz illő ételspecialitások (sonka, sajt, szalámi, csoki, stb.) felvásárlása és lehetőség szerint
árusítása
A „Ház Bora és Ház Étele” szerű ajánlások, leírások, egyszerű étel és itallapok elkészítése a
pincészeteknél.
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Stelázsi program folytatása és kibővítése a borvidékre. ( Zsámbéki Idegenforgalmi
Egyesülettel)
„Főzd magad”- bográcsos ételek a borhoz, nyitott pincék alkalmával, vagy meghirdetett
napokon
Tematikus napok szervezése és hirdetése fűszeres ételek kínálása a borhoz. Pl: Petrezselyem
nap a borvidéken, mindenki petrezselymes ételekhez kínál fehérborokat. Vagy gombákhoz,
sajtokhoz, stb.
Hasonlóképpen hal és bor napok, pl . „süllő és chardonnay” az összes tó partján a borvidéken
belül, kitelepülő borászokkal é horgászokkal
A borvidék legjobb éttermeinek meghívása fesztiválokra, borhoz párosított ételek készítése és
bemutatása, vagy kóstoltatása.

3.6.6. Turizmus fejlesztése a pincészeteknél
Leírás: A borvidék ismertségét és a minőségorientált borturizmust segítő programok és
szolgáltatások kínálatának fejlesztése. Ennek a legfontosabb feltétele a pincék vendégfogadó
feltételeinek (nyitva tartásának is) n és a kínált borok minőségének fejlesztése.
Javaslat:
 borvidéki borút létrehozása, az etyeki kiszélesítése az egész borvidékre. Vonzerővel
rendelkező önkormányzatok, vagy tulajdonosok tagtoborzásával (pincészetek,
éttermek, látnivalók, kézművesek)
 helyi turisztikai szolgáltatók vállalkozás fejlesztése
 minősítés követelményeinek (stílus, tájjelleg, tisztaság) betartatása
 nyilvános wc-k , közvilágítás és utak állapot fejlesztése az önkormányzatok
segítségével
 pályázat figyelés, piaci információk, elektronikus kommunikáció kialakítása
borászatok és a borvidéki menedzsment között
 borturisztikai programok kialakítása, koordinálása
 új, a kispincék látogatottságának növelésére kidolgozott, állandó program bevezetése
a piacra juttatása. Pl: nyitott pincék a hónap azonos napján és azonos településén.
 egységes logika alapján elhelyezett turisztikai információs táblarendszer kivitelezése
 védett pincesorok közterületeinek egységes, tájjellegű berendezése. Pl. Minden
borászat ugyanolyan – egy kivitelezőtől rendelt) kecskelábú asztalt (nem sörpad!) és
padot, napernyőt vásárol, amit nyitva tartás esetén kitesz, utána tárol. (Helyi
rendeletben is szabályozható)
 pincészet letisztult, saját arculatának kitalálása
 törekedni kell a komplex turisztikai szolgáltatások kialakítására (bor mellé étkezés,
szállás, program, stb.)
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3.6.7.Turizmus fejlesztése, rendezvény és program szervezés segítségével
Leírás: Már meglévő rendezvények bizonyítják, hogy a fogyasztók, ezek révén ismerik
meg a borvidéket. A körzetek különböző rendezvényeit össze kell hangolni, és a borvidék
arculatához illőket erősíteni kell közönségszervezéssel. Az idegenforgalmat növelő, külső
vendégeket vonzó programok erősítése, ezek erősített reklámozása.
Javaslatok:



















Borvidéki fesztivál és rendezvény naptár létrehozása, folyamatos frissítéssel,
weboldalakon történő népszerűsítéssel. A borászati rendezvények különös
hangsúlyozása és PR.
Szezonhosszabbító rendezvények tervezése, időpont egyeztetéssel.
Velencei tó nyáron a Fertő tó mintájára bicikli körút kialakítása, és télen,
„Velence, ha fagy”- boros korcsolyázás
Karácsonyi vásárok szervezése forralt borral, pálinkával
Meglévő rendezvények arculatának és tájjellegének erősítése. ( Le a
műanyagokkal!)
Tematikus napok tervezése, irodalom, művészet, kézművesség, gasztronómia
témákban, borhoz köthetően
A borvidékhez köthető híres emberek programokhoz kötése
„Nyitott pincék- nyitott műhelyek” kiszélesítése
Bor és Művészet (meglévő rendezvények kibővítése borkínálattal, pl: Színházi
Bázis és Jazz napok Zsámbék és másutt ezek elindítása)
Bor és helyi Piac – bor, helyi élelmiszer termék, kézművesek
Bor és Zene
Bor és Tánc – rendszeres táncházak és fröccsök- „hosszúlépés napok” „friss
napok” „ csárdás napok” – itt a táncházak és fröccsök a csárdákban lennének.
Mindezt a szolgáltatók bevonásával és saját előadók, táncoktatók
megfinanszírozásával, közös reklámmal, PR munkával.
Bor és Vers – egy alkalommal, nyitott pincékben szavaló amatőrök és profik,
lehet költőhöz is kötni: „Etyeki (.. vagy Velencei, vagy bármelyik borvidéki
település neve) Friss és nyár” pl. nyárt idéző versekkel
Testvérvárosi kapcsolatok és nemzetiségi identitást erősítő rendezvények segítése
(Borverseny, foci, kulturális cserék, sváb táncház, stb.)
Bortúra útvonalak kidolgozása, időpontokkal, témával és felelős szolgáltatok
bevonásával



A turizmushoz a diákok (iskolák) részére összeállított és kiajánlott 2 napos gyalog
és bicikli túrák kiajánlása, szálláshelyek és sportcentrumok bekapcsolása.



Az extra sportok (golf, lovaspóló) rendezvényein Borút Egyesület "kitelepülése"
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3.6.8 Aktív turizmus fejlesztése és összekapcsolása a borkínálattal
Leírás: táji adottságokra alapozott programok összeállítása. Gyaloglás, biciklizés, golf, lovaglás,
horgász, vadászat, gombászás, vadles, vadetetés segítségével egész éves kínálatot teremteni. A
bármikor, bárkinek elérhető szolgáltatásokkal
Javaslat:
 zöldút térkép készítése, természeti látnivalókkal, mi nyílik, terem mely vidéken
leírással, hol lehet biciklit kölcsönözni, szakvezetést kérni. Egyszerű,
sokszorosítható szóróanyag
 ezen vonzerő erősítése a borvidék új honlapján
 gyalogutak kijelölése, karbantartása önkéntesekkel, erdőgazdaságokkal,
vadásztársaságokkal
 vadetetők karbantartása
 gombász tanfolyamok, vezetett túrák
 biciklikölcsönzők kialakítása akár pincészeteknél, szálláshelyeknél
 bérelhető lovas szekér és kirándulások szervezése
 különböző virágzó fákhoz és éppen termő vad gyümölcsökhöz szervezett
borkóstolók, rendezvények
 gyógyító növények túraútvonal, „csalántól a szőlőmagig” , ágyas pálinkák
árusításával egybekötve
 arborétumok és tájvédelmi körzetek együttműködésének segítése – Sukoró,
Pákozd, Budakeszi, Budai Tájvédelmi körzet: Budakeszi, Nagykovácsi, Telki

3.6.9 Kulturális vonzerőfejlesztés
Leírás: A borvidék kulturális és történelmi emlékeinek és mai rendezvényeinek kötése az egész
termőtájhoz. Kulturális vonzerő erősítése és kapcsolása a borhoz.
Javaslat:
 Színházi Bázis megtartása, borvidékűség arculat erősítése
 Zsámbéki Jazz napok kiszélesítése az egész borvidékre. Pincekoncertek
 sváb hagyományok felelevenítése: húsvét, pünkösd, búcsúk
 történelmi romok túra
 templom túra
 kulturális gyermek és családi programok éves naptárjának kidolgozása
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