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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A testület a 2010. december 16-ai ülésén tárgyalta Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. 

évi átmeneti gazdálkodásáról szóló előterjesztését, melynek határozati javaslata 2. pontja 

tartalmazta a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 

támogatását. Látkóczki Bálint, a közgyűlés tagja ennek kapcsán felvetette, hogy szükségesnek 

tartja a közgyűlés tájékoztatását a Kft. eddigi munkájáról, az átadott támogatás 

felhasználásáról, a jövőbeni elképzelésekről. Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke a javaslatot 

elfogadta és a tájékoztatót a közgyűlés a 2011. évi üléstervébe felvette. 

A fentiek alapján készítettem el a Kft. szakmai tevékenységéről és jövőbeni céljairól szóló 

tájékoztatót, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. 

  
HATÁROZATI JAVASLAT  

 
a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi munkájáról, 

stratégiai elképzeléseiről szóló tájékoztató elfogadására 
 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja az előterjesztés 
mellékletében szereplő tájékoztatót a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi 
munkájáról, stratégiai elképzeléseiről. 
 
Salgótarján, 2011. április 12. 
 
 
 
 
        Farkasné Parditka Magdolna 
                       ügyvezető   
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Melléklet 

Tájékoztató 
a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi munkájáról, 

stratégiai elképzeléseiről 
 
 
A Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft (a továbbiakban: Kft.), mint Térségi 
Turisztikai Desztináció Menedzsment (a továbbiakban: TDM) Szervezet alakuló ülésére 
2009. november 27-én került sor, a cég 2009. december 28-án lett bejegyezve. 
A szervezetfejlesztést támogató pályázati kiírásra 2009. novemberben benyújtottuk a 
pályázatunkat. Az ÉMOP-2.3.1-2009-0019 számú Nógrád Térségi Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Szervezet című pályázati projekt támogatási szerződésének aláírására 2010. 
szeptember 27-én került sor. A projekt 114 146 948 Ft összköltségvetésű, 97 024 906 Ft 
támogatástartalommal. A szükséges önerőt, 17 122 042 Ft-ot Nógrád Megye Önkormányzata 
biztosította. A maximálisan igényelhető 40 % mértékű előleget, 38 809 962 Ft-ot igényeltünk, 
melyet 2010. októberben kaptunk meg. 
 
Pályázati kritérium volt, hogy egy térségi szervezetnek az éves költségvetési forrása minimum 
20 millió Ft legyen, és valamennyi tagnak éves támogatást kell nyújtania. 
Nógrád Megye Önkormányzata a 100/2009. (XI.26.) Kgy. határozat alapján vállalta, hogy a 
szervezet részére évi maximum 18 M Ft-ot biztosít. Tekintve, hogy a szervezet 
önkormányzaton kívüli tagjai a projekt első évére összesen 6,4 M Ft támogatási összeg 
biztosításáról nyilatkozatot tettek, így Nógrád Megye Önkormányzata az első projektévre 13,6 
M Ft-ot biztosított. Ez az összeg egyben a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet tagi 
támogatását is fedezte. 
 
A projekt megvalósítása 2010. október 1-jén kezdődött meg. Több projekttevékenység esetén 
is szükséges egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása. A Kft. 2010. októberben két 
ajánlattételi felhívást jelentetett meg. 
Az irodai eszközök szállítására lefolytatott eljárás során 2010. november 15-én került sor a 
szállítási szerződések aláírására. 
A marketing eszközök szállítására lefolytatott eljárás során 2010. november 29-én 3 szállítási 
szerződés lett aláírva. A szerződések keretében promóciós logózott termékek, kiállítási és 
sajtó installációs eszközök, továbbá kiadványok készülnek, valamint létrejön a desztináció 
turisztikai weboldala. 
 
A projektnyitó rendezvényre 2010. november 30-án, Hollókőn került sor, ahol a térségi TDM 
szervezet létrehozásának többéves előkészületi tevékenységeiről esett szó, valamint a 
pályázati projekt elemeinek bemutatása mellett a legújabb TDM pályázati lehetőségek 
kerültek megvitatásra. 
 
A Kft. irodái a megyei önkormányzat 3. emeletének 343-346. számú irodahelyiségekben 
lettek kialakítva. December 9-én befejeződtek a felújítási munkálatok. A tervdokumentáció 
alapján valamennyi iroda, illetve a 3. emeleti folyosó felújítása és akadálymentesítése 
megvalósult, továbbá az emeleti mosdó tisztasági festésére is sor került. 
2010. december 8-án két képzést indított el a Kft. A szervezet tagjai és potenciális tagjai 
féléves tanfolyam keretében angol nyelvi és gyakorlatorientált marketing órákon vehetnek 
részt. A képzések május végén fejeződnek be. 
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Kötelező pályázati tevékenység volt az arculatterv és a márkatervezési stratégia elkészítése, 
melyek 2011. februárban lettek elfogadva. 
 
Februárban az egyik legtöbb turistát küldő területünkön, az Alföldön online és nyomtatott 
hirdetést is megjelentetett a Kft., mely az Ipoly Erdő Zrt. szálláshelyeinek ajánlatát 
tartalmazta. További 3 hirdetés van még a pályázatban, melyek a tervek szerint más-más tagi 
ajánlatok célcsoportokhoz való eljuttatását segítik majd. 
 
Februárban újabb közbeszerzési eljárás indult el propaganda-videofilm gyártására, 
sokszorosítására és terjesztésére. A turisztikai DVD film 2011. szeptember végén kerül 
kiadásra.  
 
2011. március 3-6. között Budapesten az Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon 
szintén pályázati forrás segítségével mutatkozott be a desztináció. A 40 m2 területű stand 
berendezése már az egységes arculati elemekkel került kialakításra. A „Nógrád, a palóc 
varázslat” logónak és szlogennek megfelelően palóc tárgyi eszközök és az elkészült roll-up 
installációk kerültek elhelyezésre. Az információnyújtást az elkészült négy – imázs, éves 
rendezvénynaptár, helyi termékeket bemutató és szállásajánlatokat tartalmazó – kiadvány 
segítette. A stand látogatói több vetélkedőn is felmérhették Nógrád megyei ismereteiket, 
ipolytarnóci és a megye nevezetességeit felsorakoztató óriás puzzle játékok, valamint 
népviseletet felismerő vetélkedő keretében. A látogatókat egy Nógrád megye turizmusával 
kapcsolatos rövid kérdőív kitöltésére kértük, mely a kutatási adatok begyűjtése mellett más 
célt is szolgált, a megadott e-mail címekre a potenciális turistáknak a későbbiekben online 
hírleveleket, speciális ajánlatokat tudunk kiküldeni. A standon belül szakmai tárgyalások 
zajlottak, elsősorban az aktuális pályázati lehetőségekről és a TDM szervezet tagjai által 
felvetett témákban. A csütörtöki szakmai napon Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke tartott előadást az Észak-magyarországi sajtótájékoztatón. Az idei 
kiállításnak 40 ezer regisztrált látogatója volt, a TDM szervezet standján is sok érdeklődő 
fordult meg. A vendégekkel való beszélgetésekből kiderült, hogy a természeti értékek, várak 
és a palóc kultúra továbbra is vonzerőt jelentenek a turisták számára. 
 
2011. márciusra készült el a pozicionálási és versenyképességi stratégia, mely a „hol tartunk 
most?”, „hova szeretnénk eljutni?” és a „hogyan jutunk oda?” hármas kérdésre épülve 
határozza meg a desztináció turisztikai versenyképességének erősítését meghatározó 
alapelemeit. 
 
Március 25-27. között Debrecenben újabb kiállításon mutatkozott be a desztináció, pályázaton 
kívüli működési költségvetésből, a régió társkiállítójaként. 
 
A desztináció turisztikai weboldalának kialakítása, tartalmának összeállítása folyamatban van. 
Április végéig Hollókőn és Szentkúton két webkamera kerül kihelyezésre, melyek a honlapra 
közvetítenek majd képi információkat. 
 
A TDM szervezet a Regionális Marketing Igazgatósággal közösen április 6-7-én szakmai 
tanulmányutat szervezett Nógrád megyébe, melyen a MÚOSZ Gasztronómiai 
Szakosztályának újságírói vettek részt. 
 
Április 9-10. között Veszprémben került sor egy újabb turisztikai kiállításon való 
bemutatkozásra.  
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Májusban a tagok részére egy Nógrád megyei tanulmányutat szervezünk, abból a célból, hogy 
a tagok egymás szolgáltatásait és a jó gyakorlatokat megismerjék. Ez alapvetően egy 
csapatépítő kirándulás. 
 
Júniustól Budapesten és alföldi településeken road-show kitelepülésekkel igyekszünk több 
turistát vonzani térségünkbe. Az első road-show-ra várhatóan június 18-án, Budapest II. 
kerületében kerül sor, ahol a Kerület Napja díszvendégeként néptánc-és gasztronómiai 
bemutatókkal vehetünk részt. 
 
A közeljövőben két újabb képzési lehetőséget nyújtunk tagjaink részére: pályázatíró és 
kulturális rendezvényszervezői tanfolyamon vehetnek részt. 
 
Várhatóan ősszel 5 db érintőképernyős információs, ún. touch info pont kerül elhelyezésre a 
turisták által leginkább látogatott területeken. Ezek adattartalmának folyamatos aktualizálása 
fontos és időigényes feladat, ezért elsősorban az akkorra már működő weboldal frissített 
információinak azonnali elérését kívánjuk megoldani. 
 
Ősszel készülnek el a Nógrád desztinációs márkát erősítő üdvözlő táblák is, melyek a megye 
fontosabb határain lesznek kihelyezve. 
 
Turisztikai kedvezménykártya kibocsátása is szerepel a pályázatban, mely a turisztikai 
szolgáltatások összehangolása után 2012. első negyedévében várható. 
 
A projekt szakmai tevékenységei az ütemezés betartása esetén 2012. első félévére 
befejeződhetnek. 
Fontos lenne további szakmai tevékenységeket megvalósítani, melyek finanszírozását 
alapvetően pályázati forrás bevonásával tartom elképzelhetőnek. Azonban egyelőre nem 
tudunk újabb pályázati projektet felvállalni, hiszen ennek a projektnek a megvalósítása és a 
működtetés is minden bevételi forrásunkat felemészti, a közel 115 M Ft összegű projekt 
előfinanszírozása a folyamatos pályázati elszámolás mellett is csak a működési források 
párhuzamos bevonásával valósulhat meg. 
 
Amennyiben a későbbiekben a szervezet pénzügyi helyzete lehetővé teszi, a jelenlegi 
projektre ráépülő, komplexebb marketingre lehet majd pályáznunk. Ez esetben a 
legfontosabbnak egyrészt a turisztikai csomagok összeállítását, értékesítését tartom, mely 
gondos előkészítést igényel, ugyanakkor a célcsoportok elérésére kommunikációs terv 
kidolgozása és ennek megfelelő kommunikációs stratégia folytatása elengedhetetlen. 
 
 
 
 Farkasné Parditka Magdolna 
 ügyvezető 
 


