Helyzetértékelés
(munkaközi anyag)
(készült a Tisza-tó Program Iroda megbízásából, 2013. április)
A helyzetértékelés a 2000-2012 közötti időszak alatt történt változásokat, azok irányvonalait
foglalja össze kínálati és keresleti oldalról a teljesség igénye nélkül.
1. Kínálat változása
1.1 Turisztikai attrakciók
A Tisza-tó más magyar vízparti desztinációkhoz képest fiatalkorú, az elmúlt négy évtizedben
egyre dinamikusabban és tudatosabban fejlesztve alakult ki a turisztikai kínálata. A tározótér
elöntésekor a természetes halbőségnek köszönhetően a horgászturizmus indult fejlődésnek, s a
kereslet hatására Európában is kiemelkedően magas színvonalú horgászturisztikai és kikötői
szolgáltatás kínálat alakult ki.
A következő lépés a 6 szabadvízi strandot kijelölése és fejlesztése volt Tiszafüreden,
Abászalókon, Kiskörén, Tiszanánán, Sarudon és Poroszlón. A vízparti üdülés tömegeket
vonzott a Tisza-tóhoz az 1980-90-es években.
Az 1998-ban készült Tisza-tavi turisztikai fejlesztési koncepció egyértelműen szakított a
Magyarország második Balatonja irányvonallal és kijelölte az ökoturisztikai fejlesztési irányt.
A 2000-2007 évre szóló fejlesztési stratégia egyértelműen az ökoturizmus fejlesztését jelölte
meg prioritásként. Ezzel a tudatos fejlesztési politikával mára a Tisza-tó valóban
Magyarország ökoturisztikai szigete, élenjár a természeti értékek professzionális és
szórakoztató bemutatásában.
Ennek a döntésnek a hatására előkészítésre került a régió szezonalitását erősen ellensúlyozó,
fő ember alkotta attrakcióként funkcionáló látogatóközpont, a Tisza-tavi Ökocentrum, mely
egyben megoldotta a látogatófolyam kontrolálását, a természeti értékek védelme és a
környezeti fenntarthatóság érdekében.
2012-ig több tematikus bemutatóhely, tanösvény készült: Tisza-tavi Vízi Sétány, Tiszavirág
Ártéri Sétaút, Hód tanösvény, mely utóbbi a Robin Kalandszigeten található. A kalandsziget
Magyarország legnagyobb kalandparkja.
Ma a Tisza-tó sokkal inkább egy négyévszakos horgászvíz, egy kerékpáros és természetjáró
központ, mint strandokra koncentráló vízparti üdülőhely.
1.2 Turisztikai szolgáltatások
A szolgáltatások egyre inkább képesek biztosítani a természetjáráshoz kapcsolódó aktív,
ökoturisztikai termékek komplettírozását.
2007-ben létrejött a Tisza-tavi Túraközpont Hálózat, egy vállalkozások összefogásában,
franchise rendszerben működő gyalogos, vízi, kerékpáros és lovas szolgáltatásokat biztosító
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együttműködés. Ennek köszönhetően 2010-ben a Tisza-tó elnyerte az ún. Kiváló Európai
Desztináció díjat (EDEN).
Megerősödött a kikötői hálózat- jelenleg 15 kikötő áll a vendégek rendelkezésére. Elindult a
menetrendszerinti hajózás a Tisza-tavon 2012-ben. A kerékpáros infrastruktúra jelentős
fejlődésen ment keresztül, a Tisza-tó (Poroszló-Tiszafüred közötti szakasz kivételével)
körbekerékpározható, az Európai síkvidéki kerékpározás középpontjává nőheti ki magát a
jövőben.
A szálláshely kínálat nem kellően diverzifikált. Egy négycsillagos, 61 szobával rendelkező
szálloda van a Tisza-tó partján, monopolhelyzetben. Tiszaújvárosban, Berekfürdőn
találhatóak három csillagos hotelek. A régióban több, sokszor az elvártnál alacsonyabb
szolgáltatásokat nyújtó panzió működik, a magánszálláshelyek aránya jelentős a területen. A
kempingek - a sarudi Eurostrand Kemping kivételével- nem prosperálnak, nemzetközi
besorolásra alkalmatlanok.
Alapvető hiányosságok a fogadóbázis területén a superior környezeten túl, a turisztikai
vonzerőt jelentő nagy rendezvények, a színvonalas éttermek, vendéglátó helyiségek, a szabad
vízi standok minősége, szolgáltatásai, a magasabb színvonalú szálláshelyek (kempingek,
ifjúsági táborok, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó panziók és szálláshelyek), a
természetes víz mellett kék vizes felületek,pl. aqvapark, igényes szórakozóhelyek stb.
1.3 A turisztikai intézményrendszer
A 2000-ben alakult Magyar Turizmus Zrt. Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatósága
biztosít folytonosságot a turisztikai intézményrendszerben, s egyben segíti a létrejövő
turisztikai kínálat piacra juttatását, valamint a régió turisztikai imázsának erősítését,
népszerűsítését a belföldi üdülőközönség körében.
A Tisza-tavi RMI 2010-ig a Regionális Idegenforgalmi Bizottság munkaszervezeti feladatait
is ellátta. Azóta nem állították fel a Bizottságot.
Az önkormányzatok fenntartásában működő Tourinform Irodák közül 2012-ben Poroszló és
Berekfürdő működik egész éves irodaként. Szezonális irodaként funkcionál Abádszalók,
Tiszafüred, Kisköre. Megszűnt Polgár, Tiszaújváros, Karcag irodája, újranyitott Tiszacsege.
Mindegyik Tourinform irodáról elmondható, hogy jelentős forráshiánnyal küzdenek, sokszor
nem képzett munkaerő áll rendelkezésre, nem képesek biztosítani a folytonosságot a település
marketing munkájában, illetve sokszor nem csak turizmussal kapcsolatos feladatokat látnak
el. A Tourinform Irodahálózat hatékonysága jelentősen romlott az elmúlt évtizedben.
A Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer kialakulásának alapjai elindultak a
régióban, Berekfürdőn és Poroszlón alakult HTDM. Térségi TDM szervezet nem regisztrált
2012-ig a Tisza-tavi régióban.
A Tisza-tavi régióban jelentős turisztikai szervezőerőt jelent a Tisza-tavi Turizmus Fejlesztő
Egyesület.
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1.4 A turisztikai környezet
A Turisztikai környezetet több szempontból vizsgáljuk, összefoglaló an az alábbi
helyzetértékelést adjuk:
-

A természeti környezet viszonylag jó állapotban, a növekvő vendégforgalom ellenére,
a jól irányított látogatófolyamnak köszönhetően turizmus fogadására alkalmas. A
Tisza-tó Komplex vízügyi beruházás jelentősen megnöveli a tó élettartamát, ezáltal
biztosítva a fő vonzerőt.

-

A gazdasági szempontból a térség forráshiányos, vállalkozói tőke hiányában szenved,
az önkormányzatok a turisztikai beruházások gazdái, akik nem feltétlenül tudnak
rugalmas piaci szereplőként működni.

-

Humán erőforrás oldaláról nagy az elvándorlás aránya, öregedő a lakosság, hiányzik a
szakképzett fiatal munkaerő.

2. A turisztikai kereslet változása
A Tisza-tavi régió az ország legkisebb turisztikai régiója, mindössze 1,2%-os részesedés
jellemzi az országos vendégforgalomból. A 4/2000 GM rendeletben településsorosan (67
település) meghatározott régió kereskedelmi szálláshelyein regisztrált vendégforgalom
alakulását az alábbi diagram jellemzi.

A Tisza-tavi régió vendégforgalmának változása a kereskedelmi szálláshelyeken mért
adatok alapján (2000-2012)
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A Tisza-tavi régió vendégforgalmának változása a kereskedelmi szálláshelyeken mért
adatok alapján (2000-2012)
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A Tisza-tavi régió kereskedelmi szálláshelyein 2012-ben 85.000 vendég, 250 ezer
vendégéjszakát töltött el, mely +2,4%-os és +4%-os bővülést jelent az előző évhez képest. A
trendvonalat tekintve lassú emelkedő változásról beszélhetünk a Tisza-tavi régió
vendégforgalmát illetően, emelkedő tartózkodási idővel. A tapasztalatok szerint a Tisza-tó
egyre inkább kinövi ún. „kirándulóhely” státuszát és képes akár fő, elsődleges utazási
desztinációként is funkcionálni a potenciális üdülőközönség körében.
A településsoros adatokat vizsgálva elmondható, hogy a Kisköre-Abádszalók tengelyről a
Poroszló-Tiszafüred tengely irányában tevődött át a vendégforgalom. Ennek oka a
termékkínálat minőségi és időrendi alakulásában keresendő. A névadó Kisköre település (ti.
Kiskörei-Víztározó) volt az első haszonélvezője a turizmusnak, Tisza parti településként
ennek a településnek volt rendelkezésre álló turisztikai fogadóbázisa. Abádszalók volt, aki
elsőként lépett a vízparti aktív hangos szórakoztató kínálat kialakításában, ezzel évtizedekre
meghatározta a Tisza-tó imázsát, kommunikációját. Ezek a települések a fejlesztések
hiányában a termék életgörbe érett fázisát is túllépték, vendégforgalmuk drasztikusan
lecsökkent. 2007-ban megjelent az első 4 csillagos szálloda Tiszafüreden, majd a Robin
Kalandsziget illetve 2012-ben a Tisza-tavi Ökocentrum Poroszlón, mely egy újfajta kínálatot,
más, magasabb költésű vendégkört vonz a Tisza-tóhoz. A legfontosabb feladat újra
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megtalálni a településpárok – egymástól jól megkülönböztethető, ugyanakkor egymás
szinergiájában újraéledő- attrakciófejlesztésének és fogadóbázisának fejlesztési stratégiáját.
Súlyozott problémák a turizmus területén a Tisza-tavi régióban
1. fogadóbázis hiányosságai
- magas minőségű szálláshelyek hiánya, szinergia hiánya, kapacitáshiány bizonyos
célcsoportok és időszakok tekintetében
- nemzetközi rendszerben minősített kempingek hiánya, speciális célcsoportok igénye inek
kielégítése
- panziók, magánszálláshelyek infrastrukturális és humán erőforrás minőségének kérdése
- superior környezet (kávézók, éttermek, bárok, sétányok) hiánya. (A magas költési
kategóriába tartozó vendégek megjelennek a különleges élményígéretek következtében, de
nem találnak általuk elvárt vendéglátó szolgáltatásokat)
2. különleges élményígéretek, attrakciók száma kevés, versenyképességünk csökken
lehetséges megoldások, fókuszok:
- az első kerékpáros élményem célcsoport, az európai síkvidéki kerékpározás központja ,
biztonságos, érdekes, trendi kerékpáros desztináció imázs építése.
- az első horgászélményem célcsoport, a biztonságos horgászhelyek, horgászsulik, stb.
megteremtése, elindítása.
- a diákéveim emlékei: ifjúsági táborozás, a meglévő, de csak kis részben működő
mintegy 30 kemping egy részét nem a nemzetközi besorolású kemping, hanem az épített
házas ifjúsági táborhely irányába kellene fejleszteni, hiszen egyébként minden adott az
élmények megszerzéséhez (víz, evezés, kaland, attrakciók, stb.)
- további kiemelt attrakciófejlesztések:
aqvaland, aqvapark kék medencés fejlesztések,
megújuló energiára épített szórakoztató központ, témásított vidámpark
Kárpátmedence – Halászati Skanzen
Vízisport (síkvidéki és rafting evezős, kajak-kenu pálya) fejlesztések
cél: termékéletgörbék újraindítása, szinergiák
3. szezonalitás kérdései
cél: novembertől - áprilisig élvezhető programok, illeszkedve a térség imázsához,
megoldás:
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-

téli természetjárás feltételeinek megteremtése (speciális eszközök, útvonalak)
speciális kerékpáros rendezvények elindítása (jégkerékpár versenyek, kombinált
szobai és terepi versenyek, stb.)

4. területi koncentráció kérdései
cél: leszakadó települések: Abádszalók, Kisköre újrapozícionálása, nagyattrakciókkal
történő fejlesztése
cél: még be nem kapcsolt területek bevonása pl. Tiszabábolna Naturista sziget
5. háttértelepülések problémái, szerepe, bekapcsolása
- Hortobágy: fő cél az, hogy a Tisza-tó és a Hortobágy az egyedi természeti és kulturális
vonzerőire alapozva váljon nemzetközi ismertségre számot tartó, országos szinten is
meghatározó turisztikai vendégforgalmat generáló, a kiépítettség következtében
fenntartható, általánosan ismert és elismert turisztikai célterületté. A térség USP -jének
megfogalmazásával, a Világörökség részét képező ökoturisztikai mintarégió kialakítása a
cél.
- Berekfürdő: a térség legismertebb fürdőhelyeként úgy kell pozícionálni, hogy a Tiszatavi aktivitások pihenőbázisa, de ehhez a kerékpáros megközelíthetőséget ki kellene
építeni, illetve a települést imázsát ez irányban tovább kellene fejleszteni.
- Tiszaújváros, Nagykörű: ez a két település mind vízen, mind pedig kerékpáron nagyon
jól megközelíthető, de viszonylag nagy távolságra van, ezért a visszatérők és a profik úti
céljaként kellene azokat a szolgáltatásaikkal együtt pozicionálni.
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A Tisza-tavi Turisztikai Régió fejlesztési stratégiája
Célpiramis

Átfogó cél:
Az országosan és nemzetközileg egyedi természeti környezetre és kulturális
háttérre alapozott, differenciált turisztikai kínálat kialakításával és
értékesítésével a Tisza-tavi régió turizmusának komplex és fenntartható
fejlesztése, a régió társadalmi-gazdasági folyamatainak javítása.

Stratégiai célok:
1. Az egyedi természeti adottságokra épülő turisztikai formák fokozottan
tudatos, komplex, versenyképes, szakmailag megalapozott és fenntartható
mértékű továbbfejlesztése, minőségi színvonalának javítása a régióban.
2. A Turisztikai Régió teljes területének bekapcsolása és a turisztikai
kínálat integrált fejlesztése mellett az egyedi, a versenytársaktól jól
megkülönböztethető imázs és kínálat erősítése, a környezeti elemek
dinamikus egyensúlyának megőrzése és fenntartása.
3. A Turisztikai Régió belső, területi-társadalmi kohéziójának a
megteremtése, a turizmushoz kapcsolódó humán infrastruktúra fejlesztése,
a turizmus együttműködési és minőségbiztosítási rendszereinek a kiépítése.
4. A turizmus a lakosság számára hosszú távú alternatív bevételi forrást
jelentsen.
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6.2. Stratégiai programok, alprogramok és intézkedések
Stratégiai
programok
(prioritások)

Intézkedések

Alprogramok
I.1.1.
I.1.
Ökoturizmus

I.1.2.

I.1.3.
I.1.4.

I.2.
Hortobágy és Tisza-tó
desztinációk turisztikai
összekapcsolása

I.2.1

I.3.1.
I.3.
I.
Vonzerőfejlesztés és
régió-specifikus
komplex termékek
kialakítása

Vízi és vízparti aktív
turizmus

I.3.2.
I.3.3.
I.3.4.
I.3.5.
I.4.1.

I.4.
Regionális vonzerővel
rendelkező kínálati
elemek fejlesztése

I.4.2.
I.4.3.
I.4.4.
I.5.1.

I.5.
Kínálatot színesítő
egyéb vonzerők
fejlesztése

I.5.2.
I.5.3.
I.4.4.
I.4.5.

A Tisza-tavi Ökocentrum, mint a régió látogatóközpontjának folyamatos fejlesztése.
További ökológiai tanösvények tematikus
kialakítása, megfigyelő pontok és tornyok
karbantartása
Az ifjúsági turizmus fejlesztését szolgáló
speciális öko-program kínálat és nagy
kapacitású szálláshely kialakítása
Az ökológiai állapot fenntartását biztosító
szervezeti - gazdálkodási rendszerek kialakítása
Nemzetközi érdeklődésre számot tartó
vonzerőfejlesztés, hálózatosodás.
Vízi turisztikai eszközökhöz alkalmazkodó
túraútvonalak, szolgáltatáscsomagok fejlesztése,
termékkomplettírozás
Szabadvízi strandok fejlesztése,
szolgáltatásainak bővítése
Horgászturizmus feltételeinek javítása
Vízi tematikus park, szórakoztató központ
létrehozása
Kerékpáros és szolgáltató hálózat kialakítása,
csillagtúrák táblázása,
Egészségturisztikai kínálat fejlesztése és
összehangolása, a régió termálvízkincsének
komplex hasznosítása
Falusi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése, a
helyi népi értékek, hagyományok turisztikai
termékké formálása
Hivatásturizmus regionális kínálatának
kialakítása
Régióra jellemző, összehangolt
rendezvénykínálat megteremtése
Vadászturizmus feltételeinek javítása
Az épített örökség turisztikai hasznosítása,
tematikus utak kidolgozása,
Gasztroturizmus fejlesztése, tematikus utak
kialakítása
Lovas szolgáltatások hálózatának kialakítása,
komplex csomagok létrehozása
A régióban fellelhető unikális termékek előállító
műhelyeinek látogathatóvá tétele
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II.1.
Közlekedési
infrastruktúra
fejlesztése

II.
A turistafogadás
feltételeinek
fenntartható
fejlesztése

II.2.
Szálláshelyek
fejlesztése

II.3.
Vendéglátás
kínálatának fejlesztése
és színvonalának
emelése

II.4.
Környezeti állapot
tudatos fejlesztése

II.1.1. Kikötőhálózat fejlesztése
Vízi útvonalak kijelölése és fenntartása,
II.1.2. vízfelületek hasznosításának
szabályozása
Turisztikai attrakciók
II.1.3
megközelíthetőségének javítása
A régión belüli közúti hálózat fejlesztése,
II.1.4. tiszai átkelő-helyek fejlesztése, a
tömegközlekedés feltételeinek javítása
Kerékpárút-hálózat fejlesztése (EuroVelo
II.1.5.
11.)
Magas minőségű kereskedelmi
II.2.1. szálláshelyek fejlesztése, korszerűsítése
és kihasználtságának növelése
Kempingek és nomád táborhelyek
II.2.2.
fejlesztése
II.2.3. Falusi szálláshelyek minőségi fejlesztése
Célcsoport-specifikus egyéb
II.2.4.
szálláshelyek kialakítása
A víz felől (is) megközelíthető
II.3.1. vendéglátó egységek mennyiségi és
minőségi fejlesztése
Tájjellegű és célcsoportonként
II.3.2. differenciált vendéglátó infrastruktúra
megteremtése
II.4.1. Rend és tisztaság megteremtése
II.4.2. Zöldfelületek arányának növelése
II.4.3. Hulladékkezelés fejlesztése
Településközpontok arculatának és
II.4.4.
(köz)szolgáltatásainak fejlesztése
Műemléképületek, kastélyok állagának
II.4.5. megőrzése és javítása, turisztikai
hasznosításra alkalmas átalakítása
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III.1.
Humán erőforrás
feltételek javítása

III.2.
Marketing

III.
A turizmus
szervezeti és
működési
feltételeinek
biztosítása

III.3.
Szervezetek és
együttműködési
hálózatok fejlesztése

III.4.
Információs
rendszerek,
telekommunikáció
fejlesztése

Ökoturisztikai szemlélet kialakítása és
III.1.1. erősítése az önkormányzati, civil és
vállalkozói szférában
Közép- és felsőfokú , szakma specifikus
III.1.2.
képzések elindítása
Iskolarendszeren kívüli speciális
III.1.3. képzések (túravezető, horgászvezető,
etikett, protokoll)
Küldő területeknek megfelelő nyelvek
III.1.4.
oktatása iskolarendszerben és azon kívül
Önkormányzatok turisztikai szakértői
III.1.5.
hátterének, referensi biztosítása
Marketingszemlélet kialakítása és
III.2.1. erősítése az önkormányzati, civil és
vállalkozói szférában
A régió imázsának növelése, a régióhoz
III.2.2.
kötődő unikális termékek márkázása
A régióban élők identitástudatának
III.2.3. erősítése, minőségbiztosítási rendszerek
használata
III.2.4. Egyedi arculatú marketing tevékenység.
A regionális turizmushoz kapcsolódó
intézményrendszer fenntartása és
III.3.1. fejlesztése, más szakmai intézmények és
szervezetek átláthatóságának javítása,
döntési mechanizmus egyszerűsítése
Állami és interregionális kapcsolatok
III.3.2.
erősítése és hasznosítása
Önkormányzatok együttműködési
III.3.3. hajlandóságának növelése, a
háttértelepülések integrálása
Mini-klaszterek, szolgáltatói hálózatok
III.3.4. létrehozása, helyi és térségi TDM
rendszer felépítése
Ökológia és gazdaság érdekeinek
III.3.5. összehangolása, eltérő profilú
szervezetek együttműködése
Tourinform irodák tevékenységének
III.4.1
minőségi fejlesztése
Digitális hálózatok és átjárható
III.4.2.
kommunikációs csatornák fejlesztése
Segélyhívó és viharjelző rendszerek
III.4.3.
kialakítása és működtetése
Tájékozódást és tájékoztatást szolgáló
információs táblarendszerek kiépítése és
III.4.4.
továbbfejlesztése (vízterületek, közutak,
települések belterületei)
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