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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes Kistérség Többcélú Társulása a területi tervezés eljárási szabályozása 
alapján véleményezésre megküldte az Önkormányzatnak a „Szentesi kistérség 
turizmusfejlesztési stratégiája” című dokumentumot. 
Azonos témájú tervezési dokumentum 2003-ban készült a Szentesi kistérségre 
vonatkozóan.  Új középtávú program elkészítése azért vált szükségessé, mert a 
célterületre vonatkozó tervdokumentum, illetve az abban meghatározott középtávú 
célrendszer hatálya lejárt. A dokumentumot ezért szükséges volt felülvizsgálni, 
valamint az idegenforgalomban és annak környezetében bekövetkezett változások 
és az elmúlt évek tapasztalatai alapján új stratégiát összeállítani. 
A jelen előterjesztés mellékletét képező stratégia tematikáját tekintve ágazati 
program, amely elsősorban az idegenforgalmi gazdasági ágazat szakmai 
szempontjai alapján készült. 
Alapelveiben és szerkezetében azonban igazodik a területi tervezési 
dokumentumokkal kapcsolatos előírásokhoz is. 
A stratégia célrendszere illeszkedik a megyei idegenforgalmi koncepcióhoz, a 
regionális turizmusfejlesztési stratégiához, a Nemzeti Turizmusfejlesztési 
Stratégiához és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez. 
A stratégia elkészítése során a kidolgozó épített az európai uniós és a hazai 
regionális politikában elfogadott általános alapelvekre. Ezek közül itt szükségesnek 
tartjuk kiemelni a szubszidiaritás elvét. A területfejlesztési értelemben vett 
szubszidiaritás elve a tervezés viszonylatában azt jelenti, hogy a tervdokumentumok 
elkészítése, valamint a programok megvalósítása lehetőleg azon a szinten történjen, 
amelyet érint. 
Ennek megfelelően a kistérségi szintű stratégia a településtől nagyobb területi 
egység közös feladatait igyekszik rendszerbe foglalni. A kistérségi szintű feladatok 
mellett a helyi szintű ágazati feladatok megoldására Szentes Város Idegenforgalmi 
Koncepciója fogalmaz meg intézkedéseket. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelen előterjesztés mellékletét képező 
dokumentum megtárgyalására és véleményezésére! 
 
Melléklet: A Szentesi kistérség turizmusfejlesztési stratégiája 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi 
kistérség turizmusfejlesztési stratégiáját és a következő határozatot hozza: 

 
A változat 
 
A Képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező területi tervezési 
dokumentumot módosítási javaslat nélkül elfogadja és a Kistérségi Fejlesztési 
Tanácsnak  elfogadásra javasolja. 
 
B változat 
 
1. A Képviselő-testület a dokumentummal kapcsolatosan az alábbi 

véleményt/javaslatot fogalmazza meg: 
- 
- 
- 
 

2. A Képviselő-testület felkéri Szentes Város Polgármesterét, hogy e 
véleményről/javaslatról a tervezési dokumentum kidolgozóját és a Kistérségi 
Fejlesztési Tanácsot tájékoztassa. 

            Felelős: a polgármester 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Szentes Kistérség Többcélú Társulása elnöke 
2. Kistérségi Társulási Iroda 
3. Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok  
Bizottsága 
4. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda 
 
 
Szentes, 2009. június 16. 
 
                                                                                            
 
 

        Szirbik Imre 
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Bevezetés, összefoglaló 
   
Jelen tanulmány a „Szentesi kistérség turizmusfejlesztési stratégiája”. A dokumentum célja, 
hogy rendszerbe foglalva meghatározza azokat a célokat, intézkedéscsoportokat, amivel a 
kistérség gazdaságának idegenforgalmi ágazata versenyképes és fenntartható szolgáltatásokat 
alakíthat ki. 
 
A fejlesztési program elkészítése azért vált szükségessé, mert a célterületre vonatkozóan 
2003-ban elkészült „A Szentesi kistérség turisztikai stratégiai programja” című 
tervdokumentum, illetve az abban meghatározott középtávú célrendszer hatálya lejárt. A 
dokumentumot szükséges volt felülvizsgálni, valamint az idegenforgalomban és annak 
környezetében bekövetkezett változások miatt újra fogalmazni.  
A célterületen végzett szakmai felmérések, illetve az eddigi tapasztalatok szerint a 
kistérségben igen nagy lehetőségei vannak a turisztikai fejlesztéseknek és a kistérség 
idegenforgalmi szereplőinek közös érdeke, hogy egy szakmailag megalapozott 
turizmusfejlesztési program valósuljon meg a térségben.  
 
Napjainkra egyre inkább elfogadott az a nézet, hogy bár a turizmust nem szabad 
csodaszerként kezelni, de egy adott térség társadalmi-gazdasági előrelépésének lehetséges 
eszköze lehet.  
Ez részben azzal függ össze, hogy az idegenforgalomban a nemzetközi versenyképesség 
elérése gyorsabban lehetséges, mint ahol a termelés anyag- és energiaigényes, továbbá nagy a 
műszaki lemaradás. Másrészt a turizmus fejlesztése a lakossági infrastruktúrát és az 
életkörülményeket is javítja, elősegíti a gazdasági fejlődést. 
Ez azért is rendkívül fontos, mert a kistérségi települések egyik kitörési pontja lehet egy 
átgondolt és koncepcionálisan megalapozott turisztikai fejlesztés. 
 
A turizmus az elmúlt években a világgazdaság egyik legdinamikusabban növekvő iparágának 
számított, amit 2008 második félévétől a világgazdasági válság szintén visszavetett. Ezt a tény 
a stratégia alkotásakor szükséges volt figyelembe venni.  

A válságra adott válaszok azonban azt mutatják, hogy legcélszerűbb a fejlesztésekre, 
megújulásra alapozott „előre menekülés”, ami hosszú távon megtérülő versenyelőnyt 
jelenthet. 

A kistérségben ennek alapja lehet, hogy egyre nagyobb az igény és a kezdeményezési készség 
a szervezett együttműködésekre. A turizmus fejlesztése ezen belül nagyon fontos szerepet 
játszhat, mivel multiplikátor hatásainál fogva a gazdaság más szektorait is erősítheti.  

A stratégia tartalma a szakmai szükségszerűségek alapján épült fel. Nem célja a részletes 
vonzerőleltár részletes bemutatása, sokkal inkább a lehetőségek feltérképezése és az arra 
alapozott fejlesztési intézkedéscsoportok meghatározása, a fejlesztések összefüggésének, 
logikájának feltárása, amelyben az együttműködők megtalálhatják a kapcsolódási pontokat. 
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1. Alkalmazott módszertan 
 

A fejlesztési elképzelések összehangolása érdekében folytatott kistérségi szintű 
idegenforgalmi tervezés lehetséges területi tervdokumentumai közül a megvalósuló tervezési 
folyamat során középtávú (6-8 év) stratégiai programot készítettünk. 
 
A jelenlegi dokumentum a 2003-ban elfogadott „A Szentesi kistérség turisztikai stratégiai 
programja” tervdokumentum hatályának lejártát követően fogalmaz meg középtávú célokat az 
idegenforgalmi gazdasági ágazat kistérségi szintű fejlesztéséhez. 
 
A stratégia szerkezetének kialakításakor kettős elvárás-rendszernek kellett megfelelnünk: 
egyrészt arra törekedtünk, hogy a tervdokumentum logikáját, felépítését és tartalmát tekintve 
a feleljen meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, másrészt pedig, hogy összhangban 
legyen az EU regionális politikája keretében meghatározott szabályozással. 

A dokumentum kialakításának tevékenységei a területi tervezés hagyományos eljárásaihoz 
igazodva több fázisra bonthatóak: 
 
1. Előkészítés 

A tervezés ezen szakaszában valósult meg a célterületre vonatkozó adatgyűjtés, a különböző 
adatbázisok vizsgálata.  
Az előkészítő szakasz egyik fontos feladata a háttérdokumentumok elemzése volt, melynek 
összefoglalása beépült a stratégiai helyzetelemzésbe. 

Az elmúlt években országos, regionális, megyei helyi szinten is megfogalmazódtak az 
idegenforgalom fejlesztésével kapcsolatos elhatározások. Az ezekhez kapcsolódó középtávú 
feladatokat a különböző területi szintekre vonatkozóan kialakított fejlesztési tervekben és 
programokban fogalmazták meg az érintettek. 
Ezeknek a dokumentumoknak az áttanulmányozása szintén az előkészítő szakaszban történt 
meg, mivel a tervezés során törekedni kell arra, hogy a különböző programok a helyi 
sajátosságok és célok megjelenítése mellett összhangban legyenek egymással. 
 
A jelen dokumentumban megfogalmazott turisztikai fejlesztési koncepció a következő, 
koncepciókra, tervekre épül: 
 

• Új Magyarország Fejlesztési Terv (Magyarország Nemzeti Stratégiai 
Referenciakerete) (2007) 

• Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007) 
• Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2005-2013 (2005) 
• A Dél-alföldi turizmusfejlesztési stratégia 2007-2013 (2006) 
• Dél-alföldi Operatív Program (2007) 
• Csongrád megye idegenforgalmi koncepciója (2004) 
• Szentesi Kistérség Területfejlesztési Koncepciója (2002) 
• A Szentesi kistérség turisztikai stratégiai programja (2003) 
• Fábiánsebestyén község önkormányzat idegenforgalmi koncepciója (2007) 
• Derekegyház község turisztikai fejlesztési terve (2008) 
• Szentes idegenforgalmi koncepciója (2007) 
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2. Helyzetelemzés 

A második szakaszban valósult meg az elemzések végrehajtása. Összefoglaló helyzetkép 
kistérség, illetve azon belül az idegenforgalom helyzetéről. A szekunder elemzés a KSH és 
egyéb forrásból származó adatokat és korábbi idegenforgalmi témájú tanulmányok 
eredményeit dolgozza fel. A helyzetfeltárást a SWOT elemzés teszi teljessé. 
 
3. Stratégia megfogalmazása, véglegesítése 

A munka harmadik szakaszának feladata a stratégia részletes kidolgozása.  Ebben a fázisban 
kell kijelölni a stratégiai irányvonalakat, itt kell konkrétan meghatározni a reálisan elérhető 
célokat a projekt célcsoportjai számára.  
 
 
2. A kistérségi idegenforgalom környezete 
 
 
2.1. Nemzetközi trendek  
 
Az ENSZ Turisztikai Világszervezete (United Nations World Tourism Organization – 
UNWTO) 2007. évi jelentése szerint 2006-ban 842 millió turistaérkezéssel és 4,5%-os 
növekedési rátával a 2006-os esztendő felülmúlta a várakozásokat, a világ turizmusa újabb 
rekordévet tudhatott maga mögött. Afrika 2006-ban túlszárnyalta valamennyi régiót: a világ 
turizmusa növekedésének csaknem kétszeresét, 8,1%-ot ért el. Ázsia és Óceánia (+7,6%) 
képes volt fenntartani rendkívüli növekedési szintjét. Európa (+4%) 2006-ban a terveknek 
megfelelően teljesített.  
A turista érkezések növekedése, átszerveződése mellett új divatirányzatok terjedtek el, melyek 
összefüggenek a társadalom változásával. A nemzetközi szinten jelentkező új trendek hatással 
vannak a magyarországi, azon belül a régiós turizmus alakulására, és előrevetíthetik a további 
fejlesztések irányát. A felmérések szerint a jövőben az utazók többet fognak költeni, a költés 
egyenes arányban nő az életkor előrehaladtával. A turizmusban résztvevők átlagéletkora 
világszerte emelkedik, a nyugdíjasok mind nagyobb mértékben vesznek igénybe turisztikai 
szolgáltatásokat, jelentős részük főszezonon kívül. Az idősebb utazók a jövőben 
kényelmesebb szálláshelyeket keresnek, és a külföldi utazások nagyobb prioritással 
rendelkeznek számukra.  
 
A rendkívül bizonytalan világgazdasági helyzet hatására a turizmus növekedése az elmúlt 
évben jelentős mértékben lelassult. 2008. második felében a növekedés megtorpant, a turisták 
száma a korábbiakhoz képest csökkent. 2009-ben ez a trend várhatóan tovább folytatódik. 
A turisták nem tudják eldönteni, hogy megengedhetik-e maguknak az utazást, illetve mennyit 
kívánnak utazásra költeni a jelenlegi gazdasági helyzetben. 
Mivel a jelenlegi gazdasági-válság minden bizonnyal az egész évre kihat, sőt, lehetséges, 
hogy még tovább is, a Turisztikai Világszervezet év eleji előrejelzése minden korábbinál 
óvatosabb. 
 
A Turisztikai Világszervezet 2009. január 27-én, Madridban közzétett legfrissebb - 2008. évi 
adatokat és a 2009-es évre vonatkozó előrejelzéseit tartalmazó - jelentése szerint a tavalyi évet 
jellemző 1,8%-os globális emelkedés a turistaérkezések számában az első félév jó 
eredményeinek - 5 százalékos növekedés - köszönhető, hiszen a válság miatt a második 
félévben lassult, illetve csökkent a beutazások száma. Az előrejelzés szerint a világ 
nemzetközi turistaérkezéseinek a száma 2008-ban 924 millió körül alakult. 
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Az év egészét tekintve, Európát kivéve valamennyi földrészen nőtt a nemzetközi 
turistaérkezések száma. Európában a 2007. évi 5,2%-os növekedés után 2008-ban stagnálást 
(+0,1%) prognosztizál a turisztikai világszervezet. Közép- és Kelet-Európában (szemben 
Észak- és Nyugat-Európával) 2,6%-os növekedést könyvelhettek el. Ez az érték azonban 
elmarad a 2007. évben tapasztalt 6,2%-os növekedéstől. 
A válság kevésbé hat magára az utazási vágyra, ám az UNWTO jelentése szerint idén először 
fordul elő, hogy az utazásoknak anyagi korlátai lesznek, vagyis a válság ellenére is sokan 
fognak utazni, de a költés, a célpontok és a tartózkodási idő egészen biztos, hogy változik 
majd. Mindez azt jelenti, hogy a világban és Európában tovább erősödik a verseny a 
turistákért. 
Az UNWTO arra is emlékeztet, hogy a visszaesés négy igen erős évet követ: 2004 és 2007 
között évente átlagosan 7%-kal nőtt a nemzetközi turistaérkezések száma, ami jóval 
meghaladja a hosszú távon mért 4%-os növekedést. 2009 első négy hónapja minden bizonnyal 
„gyenge” teljesítményt mutat majd az előző év azonos időszakához képest, hiszen 2008 igen 
jól indult. 
A szervezet szerint idén legfeljebb stagnál, vagy kismértékben csökken a globális nemzetközi 
turizmus (-2%-0%). Az előrejelzések szerint Európát ennél jobban megviseli majd a válság és 
a nemzetközi turistaérkezések száma várhatóan -3%-0% körül alakul 2009-ben. 
 
A gazdasági helyzet rosszabbodása esetén az előrejelzést -3%-ra kell módosítani, ha viszont a 
vártnál hamarabb helyreáll a gazdaság, akár egy lassú, 1%-os növekedés is elképzelhető. 
A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy a válságok alkalmat adnak a fejlődésre is, 
hiszen komoly erőfeszítéseket és összefogást követelnek. Ráadásul a rövidtávú válságra adott 
válaszok összekapcsolhatók a hosszú távú problémák megoldási javaslataival, ami az egész 
iparági struktúrát megerősítheti. A Turisztikai Világszervezet szerint a turizmus egyike a 
körülményekhez legrugalmasabban alkalmazkodó szektoroknak, amely ismét gyors 
növekedést mutat majd a válság lecsengését követően. 
 
 
2.2. A turizmus helyzete Magyarországon  
 
A 2000 és 2004 között a kutatások szerint a szálláshely és vendéglátás 1,8 %-ban, szűken a 
turisztikai ágazatok 4,6 %-ban, de a termelési kapcsolatokat is figyelembe véve a turizmus 
7,8 %-ban járul hozzá a GDP-hez. 
Az ország kereskedelmi szálláshelyein 2006-ban 7 millió vendég összesen 19 millió 
vendégéjszakát töltött el. A vendégéjszakák számából 48:52 arányban részesedtek a hazai, 
illetve a külföldi vendégek. Mindent egybevetve a 2006-os esztendő a vendégforgalmi adatok 
tükrében a belföldi turizmus sikeréve volt. Az év végi hajrának köszönhetően az összesített 
belföldi vendégéjszakák száma tavaly lépte át először, – méghozzá igen jelentős mértékben – 
a 9 milliós küszöböt, s rögtön mintegy 205 ezer vendégéjszakával túlszárnyalta azt. 
A 2007-re vonatkozó vendégforgalmi adatokat tartalmazó adatok szerint 2007-ben a 
magyarországi kereskedelmi szálláshelyek összesen 7 millió 370 ezer vendéget fogadtak, akik 
közel 19,9 millió vendégéjszakát töltöttek Magyarországon, amely minden idők legjobb 
összforgalmi eredménye: mintegy 207 ezer vendégéjszakával meghaladta az ebből a 
szempontból az évtized második legjobb eredményét produkáló 2006-os év számait. A 
kereskedelmi szálláshelyek közül minden tíz elkönyvelt éjszaka közül hetet a szállodákban 
regisztráltak, ahol a vendégforgalom a 2006. évi adatokhoz képest 2 százalékkal növekedett. 
 
A KSH 2008-ra vonatkozóan közzétett statisztikai adataiból az derül ki, hogy Magyarország 
2008-ban összességében tartani tudta a 2007. év rekord eredményeit. A turizmus tavaly 6,7% 
mértékben járult hozzá a GDP-hez 
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A kereskedelmi szálláshelyeken jegyzett vendégek száma épp ugyanannyival - 1,5%-kal - 
nőtt, mint amennyivel a vendégéjszakák száma csökkent (-1,5%) az előző évhez képest. A 
hazai turizmus sikere az is, hogy ma a magyarországi vendégforgalom motorját egyre 
nagyobb arányban (2008-ban 49,9% a vendégéjszakákból és 54% a vendégek számából) a 
belföldi turisták jelentik. 
2008-ban a kereskedelmi szálláshelyeken 

- 7,6 millió vendég (+1,5%) összesen 
- 9,8 millió vendégéjszakát (-1,5%) töltött el. 

 
Magyarország turizmusa 2008-ban tehát összességében teljesítette a 2007. rekordév által 
diktált vendégforgalmi eredményeket 
Az elmúlt évtized adatsorát tekintve a vendégek száma még a 2007. évi mutatókat is 
felülmúlta, míg a vendégéjszakák száma az elmúlt tíz év második legjobb teljesítményével, 
307 ezer éjszakával kevesebb az előző év adatához képest 
 
Az emelkedő vendégszám, valamint a csökkenő vendégéjszaka-szám azt mutatja, hogy a 
hazai kereskedelmi szálláshelyek iránt emelkedett a kereslet, ugyanakkor az átlagos 
tartózkodási idő - a nemzetközi trenddel összhangban - Magyarországon is csökken.  
2008-ban tovább folytatódott az a sokéves tendencia, hogy a kereslet a magasabb minőségi 
szolgáltatások irányába tolódik el: ma már a külföldiek minden 100-ból 79 éjszakát, 
honfitársaink 100-ból mintegy 63 éjszakát szállodában töltenek. 
Tavaly a külföldi vendégek minden kereskedelmi szálláshelyen eltöltött tíz vendégéjszakából 
csaknem nyolcat szállodákban töltöttek. A három legnagyobb küldőpiacunk továbbra is 1. 
Németország, 2. Ausztria, és 3. Nagy-Britannia A turisztikai régiók közül kiemelkedő 
mértékű vendégforgalom-növekedés a Nyugat-Dunántúlon, a Tisza-tónál és a Dél-Alföldön 
mutatkozott. Mindhárom régióban nőtt a belföldi és a külföldi vendégéjszakák száma, így a 
Nyugat-Dunántúlon 9,3%-kal, a Tisza-tónál 13,6%–kal, míg a Dél-Alföldön 2,2%–kal 
emelkedett az összes vendégéjszaka-szám. 
 
A belföldi turizmusunk utóbbi években tapasztalt fellendülésében nagy szerepet játszik az 
üdülési csekk egyre növekvő népszerűsége. 2008-ban közel 2 millió ember életminőségének 
javulásához járult hozzá a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott és 
forgalmazott kedvezményes üdülési csekk. A 2007-es 30 milliárd forint után 2008-ban 41 
milliárd forint volt a csekkforgalom, az elfogadóhelyek száma 10 ezerről 12 ezerre nőtt. Az 
igénybe vehető szolgáltatások típusa 12-ről 17-re növekedett, a szociálisan támogatottak 
száma pedig 43 ezer főről 65 ezerre nőtt.  
 
2009. január 29-től a vendéglátás felügyelete átkerült az Önkormányzati Minisztériumhoz. 
Ezzel megvalósult a szakma régóta hangoztatott igénye: a nyilvánvalóan összetartozó két 
ágazat – a turizmus és a vendéglátás – irányítása egy tárcához került.  
 
Összességében tehát a turizmus ágazat jó éveket tudhat maga mögött, de a 2008-as év végi 
adatokban már megmutatkozik a válság hatása.  
A válság pontos következményeit a szakma még nem tudja megmondani, de az biztos, hogy a 
kedvezőtlen hatások Magyarország turizmusát sem fogják érintetlenül hagyni. 
2009 első negyedévének mutatói alapján a szakmai elemzések szerint az év egészében 
várhatóan 30-40 %-kal is zsugorodhat a szervezett turizmus. 20-25% - a Balatonon 20-25%-
kal több az előfoglalás, mint egy évvel korábban, mert sokan külföld helyett inkább itt 
nyaralnak. 
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2009 első negyedévében a több napra Magyarországra látogatók vendégéjszakáinak csupán 
egynyolcadát adta a kereskedelmi szálláshelyek forgalma. 
A többi éjjelt magánszállásokon, illetve rokonoknál, ismerősöknél töltötték el. Ezzel 
összhangban áll, hogy a gyenge 2008-as bázis ellenére tovább esett a kereskedelmi 
szálláshelyek vendégeinek száma. Az ezredforduló óta 41%-kal - 44 ezer szobára duzzadt - a 
hazai szállodakapacitás, ami nagyon felpörgette a versenyt.  
 
A versenyképesség megőrzéséhez a hatékony marketing és egyéb szabályozási feladatok 
mellett elengedhetetlen - az Európai Uniós források minél hatékonyabb felhasználásával - az 
ország vonzerőinek fejlesztése és fogadóképességünk javítása. 
 
 
2.3. A turizmus helyzete a Dél Alföldön 
 
A Dél-alföldi régió 254 településén 287 kereskedelmi szálláshely üzemel összesen 26.766 
férőhellyel,  a magánszálláshelyek pedig 6.423 férőhelyet biztosítanak. 
A kereskedelmi szálláshelyi vendégéjszakák száma alapján a hatodik legnépszerűbb 
magyarországi turisztikai régió. 
 
A régióban Gyula, Szeged, Kecskemét, Kiskunmajsa, Orosháza és Békéscsaba a kereskedelmi 
szálláshelyeken legtöbb belföldi vendégéjszakát regisztráló települések. A régióban Gyula, 
Szeged, Orosháza, Békéscsaba, Mórahalom és Kecskemét a magánszálláshelyeken legtöbb 
belföldi vendégéjszakát regisztráló települések. A kereskedelmi szálláshelyek 2007. évi adatai 
alapján a dél-alföldi régióban realizálódik a Magyarországon eltöltött belföldi vendégéjszakák 
8,7%-a. Ezzel a hazai régiók között a Dél-Alföld a 6. helyet foglalja el. A régió 
vendégéjszakáinak száma az előző évhez képest 1,6%-os növekedést mutatott, ami 
alacsonyabb az országos átlagnál (+3,7%). 
A belföldi turizmus szerepét jelzi, hogy 2008-ban a régió kereskedelmi szálláshelyein 
regisztrált vendégéjszakák 77,20%-át a hazai utazók adták. A kereskedelmi szálláshelyeken 
2008-ban 476.533 vendég 1.151.195 vendégéjszakát töltött el. Az átlagos tartózkodási idő 2,4 
éjszaka volt. A régióba irányuló turizmus igen koncentrált, hiszen a vendégéjszakák több mint 
50%-a Szegeden, Gyulán és Kecskeméten realizálódik. Minden 100 vendégéjszakából 57-et a 
szállodák mondhatnak magukénak, ezen belül is a háromcsillagos házak szerepe kiemelkedő 
(a szállodai vendégéjszakák 79,0%-át regisztrálják itt). A szállodák mellett a panziók, a 
turistaszállók és az üdülőházak mondhattak magukénak jelentősebb belföldi forgalmat.  
2007-ben a magánszálláshelyeken 38 ezer belföldi vendég 154 ezer vendégéjszakát töltött el. 
Az átlagos tartózkodási idő 4,0 éjszaka volt.  
A Dél-Alföld régió vendégforgalma az országoshoz hasonló szezonalitást mutat, 2007-ben a 
vendégéjszakák 44,4%-a realizálódott a június-augusztusi időszakban. Az erősségek között 
mindenképpen meg kell említeni, hogy a régió nagyrendezvényei egyre színvonalasabbak, és 
nagyban hozzájárulnak a vendégszám és vendégéjszaka-szám emelkedéséhez, valamint a 
szezonalitás csökkentéséhez. Gyengeségként jelentkezik továbbra is, hogy a régió bizonyos 
térségei rossz közlekedési infrastruktúrával rendelkeznek. Az elmúlt évek fejlesztései (például 
megújult városközpontok, szálláshelyek minőségi fejlesztései) a kínálat minőségi javulását 
eredményezték. A Dél-alföldi Regionális Operatív Programból támogatásra kerülő 
fejlesztések is ezt a célt szolgálják. 
 
A régió kedvező adottságai a termál- és gyógyvízkészlet, konferencia és kongresszusi 
turizmus, nemzetközileg ismertek a nagyrendezvények (pl. Szegedi Szabadtéri Játékok). A 
tájnak jellegzetes arculata van, egyediségét az alföldi tanyavilág, a Tisza- és Duna-part, a 
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tavak és holtágak adják. Természeti ritkaságai a Kiskunsági, Körös-Maros és a Duna-Dráva 
Nemzeti Parkok. E területeken most is jelen van a horgász-, vadász-, lovas- és kerékpáros 
turizmus. Az Alföldön az országos átlagnál magasabb a napsütéses órák száma, és földrajzi 
fekvéséből adódóan jelentős az észak-dél, kelet-nyugat irányú tranzitforgalma. További 
vonzerők a hagyományos tanyavilág, népművészet, népi hagyományok. Rendelkezik 
gasztronómiai különlegességekkel, nemzetközi hírű élelmiszerekkel. Jelen van több 
nemzetiségi kultúra.  
 
2.4. Turisztikai jellemzők Csongrád megyében 
 
2007-hez képest némileg kevesebben látogattak Csongrád megyébe, de akik jöttek, azok 
hosszabb időt töltöttek. 
Csongrád megyében 2008-ban a kereskedelmi szálláshelyeken 184.217 vendég 380.866 
vendégéjszakát töltött el, az előző évhez képest kismértékű növekedést jelent. A vendégek 
68,08 %-a belföldi volt, tehát a régión belül a megyére is jellemző a belföldi turizmus 
túlsúlya. A megye 38,6 %-át képviseli a Dél-alföld kereskedelmi szálláshelyein regisztrált 
vendégeknek. 
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a külföldi látogatók közül a legtöbben 
Németországból és Romániából érkeztek. A vendégeket évről-évre újabb módon csalogatják a 
megyébe.  
Csongrád megyében a vendégéjszakák számát tekintve Szeged vezet 71 %-kal, ám erőteljes – 
38 %-os – volt a növekedés 2008-ban Makón, valamint Kisteleken, ahol a szállodai 
tartózkodási idő csaknem 88 %-kal nőtt. 
Csongrád megye turisztikai vonzereje természeti adottságain, élénk kulturális, szellemi és 
tudományos életén, kultúrtörténeti értékein, néprajzi és gazdálkodási hagyományain, valamint 
a mindezeket a turisták elé táró rendezvényeken, fesztiválokon alapul.  
 
A megye az elmúlt években erősítette a marketing tevékenységet. 2008-ban és 2009-ben 
„Kistérségi programajánló” kiadványt jelentetett meg a kistérségek aktuális 
bemutatkozásával. A 2008-ban a „Vízek Éve” tematikus évhez kapcsolódóan „Vízben, vízen , 
vízparton Csongrád megyében” címmel jelent tematikus információs füzet. A kiadványok 
mellett „Kincsek a Nap alatt” (www.kincsekanapalatt.hu) nevet viselő három nyelvű (magyar, 
angol, német) turisztikai portálon is elérhetőek a megye idegenforgalmi információi. 
 
 

Vendégforgalom száma 
(fő/év) 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Szentesi kistérség 9 166 8 813 9 925 8 531 9 622 
Csongrád megye 174 450 189 689 189 689 185 364 184 217 
Dél-alföldi régió 420 675 454 853 454 853 470 333 476 533 

1. táblázat 
A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma a Szentesi kistérségben, Csongrád megyében és a 

Dél-alföldi régióban (2004-2008) 
(Forrás: KSH) 
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Vendégéjszakák száma 
(éjszaka/év) 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Szentesi 
kistérség 22 021 22 153 26 646 23 933 25 878 

 
Csongrád megye 

 
341 118 400 958 409 933 376 415 380 866 

 
Dél-alföldi régió 

 
1 012 237 1 096 999 1 104 592 1 118 420 1 151 195 

2. táblázat 
A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma a Szentesi kistérségben, 

Csongrád megyében és a Dél-alföldi régióban (2004-2008) 
(Forrás: KSH) 

 
 
3. A kistérség idegenforgalmi adottságai - Összefoglaló helyzetelemzés 
 
A stratégiai szemléletű helyzetelemzés összefoglaló jelleggel mutatja be a helyzetfeltárás 
legfontosabb megállapításait, kiemelten a stratégia kialakítását megalapozó tényezőkre 
koncentrálva. Ennek megfelelően felépítésében nem a Helyzetfeltárásban megismert, 
alapvetően ágazati jellegű tagolást követi, hanem az információkat úgy csoportosítja, hogy 
azok a lehető leglogikusabban vezessenek tovább a fejlesztési stratégiához. 
 
 
3.1. A kínálati oldal helyzete 
 
3.1.1. A célterület lehatárolása, földrajzi adottságai 
   
A szentesi kistérség a dél-alföldi régióban, Csongrád megye északkeleti részén fekszik. 
Természetes határai a Tisza és a Hármas-Körös Ny-ról illetve ÉK-ről. A keleti és déli oldalon 
Békés megyével, valamint a hódmezővásárhelyi statisztikai kistérség településeivel 
szomszédos, annak közigazgatási határai képezik a kistérség határát. 
A kistérséget nyolc település alkotja: Szentes város, Szegvár és Nagymágocs nagyközségek, 
Derekegyház, Eperjes, Árpádhalom, Nagytőke, Fábiánsebestyén községek.  Szentes központi 
szerepköre társadalmi, kulturális, gazdasági és idegenforgalmi szempontból is érvényesül. A 
várost oktatási, szociális és egészségügyi intézményei, gazdasági súlya, szolgáltatásai és 
idegenforgalmi kezdeményezései regionális szerepkörrel ruházzák fel.  
A 813,88 km² területű kistérségben 2009. január 1-én 43.497 fő lakott. 
 
Természetföldrajzi viszonyait tekintve a kistérség az Alföld déli részén a Tisza bal partján, a 
Tisza és Körös találkozásától D-K-re fekszik. Geomorfológiai szempontból jellegzetesen sík 
terület, mely geotermikus energiában rendkívül gazdag.  
Földrajzilag két jellegzetes alföldi középtáj területéhez tartozik. Eszerint az Alsó-Tiszavidék 
és a Körös-Maros köze része, ami meghatározza a táj karakterét. 
A napsütéses órák száma az országban itt a legmagasabb. A kistérség felszíni vizekben 
gazdag, emellett a felszín alatti vízbázis részeként jelentős termálvízkincs jellemzi. 
Árvízveszélyek és a szennyezés veszélyei gyakoriak: az ipari szennyezettség alacsony 
mértékű. 
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A vidék ősi idők óta lakott terület. Az időszakos elnéptelenedéseket követően azonban mindig 
újra benépesült. Az elpusztult települések neveit ma a határrészek viselik, vagy az újratelepült 
rész vitte tovább a nevet. A térségben sajátos településrendszer alakult ki (mezővárosok, 
óriásfalvak és tanyák jellemzőek), amelyek infrastrukturális ellátottsága egyenlőtlen. 
 
3.1.2. Vonzerők és termékek 
 
A kistérség turizmusa a természeti erőforrásokon alapul. Kiemelt kincse a termálvíz, amelyre 
termál-, gyógy- és wellnessturizmus települ Szentesen. A Tisza, a Kurca, a vizes élőhelyek, az 
erdők, rétek, a védett természeti területek, az Alföldi Kék Túra kijelölt útvonala a 
természetjárást, táborozást, horgászatot, vadászatot, kerékpározást, lovaglást, vízi turizmust 
éltetik a falusi és ökoturizmus keretében. Az épített környezeti értékek további vonzerőt 
jelentenek. A kistérség templomai, kastélyai, szélmalmai és malmai, népi lakóházai között 
számos műemlék is található, hagyományai, kulturális élete további alapot biztosíthatnak a 
tematikus programszervezéshez.  
A meglévő gazdag természeti, kulturális adottságok ellenére a turizmus szerepe még nem 
meghatározó a kistérség gazdasági ágazatai között. Jellemző, hogy rövid a turisztikai szezon, 
kevés a turisztikai attrakció, hiányoznak a komplex programcsomagok. 
A kistérség Szentes központi ösztönző erejével a természeti-kulturális értékekre alapozott 
sokszínű, de egyedi idegenforgalmat szeretne kialakítani. A települések saját értékeikből 
táplálkozva a partnerkapcsolatok erősítése révén kívánják biztosítani a magas színvonalú 
vendégfogadást.  
 
Egészségturizmus 
 
Az egészségturizmus a gyógy- és wellness-turizmust átfogó fogalom, a turizmusnak azon 
területét jelenti, ahol a turista utazásának fő motivációja az egészségi állapotának javítása 
és/vagy megőrzése. 
A Magyarország területén fellelhető gyógy- és termálvizek (és az erre épülő szolgáltatások) 
már jelenleg is kiemelt jelentőséget biztosítanak az egészségturizmusnak. Hazánk nemzetközi 
összehasonlításban is jelentős termálvízkészletekkel és kedvező geotermikus adottságokkal 
rendelkezik.  
A kistérség turisztikai lehetőségeit tekintve meghatározó a terület geotermikus energiában, 
termálvízben való gazdagság. Szentesen már több évtizedes hagyománya van a termálvíz 
gazdasági-turisztikai hasznosításának. A városban a termálvíz lakásokat, közintézeteket, fólia- 
és üvegházakat fűt, illetőleg gyógyfürdőt és termál strandot táplál. 
A kistérség nyolc településén 58 forrásból nyerik a termálvizet, amelyből Szentes 
közigazgatási területén 32 db 85-90 oC hőfokú termálkút üzemel.  
A termálvíz turisztikai célú hasznosítása jelenleg a kistérségben csak Szentesen működik.  
A városban a Dr. Bugyi István Kórházhoz tartozó Termál Gyógyfürdő és Nappali Kórház 
gyógyturisztikai szolgáltatásainak alapját a közeli kórház területén 1957-ben fúrt 1735 m 
mély 71 oC-os gyógyvize jelenti. Ez a víz mozgásszervi, reumatikus és krónikus 
nőgyógyászati betegségek kezelésére alkalmas.  
A Gyógyfürdőben valamint a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. üzemeltetésében működő 
strandfürdőben lehetőség van wellness szolgáltatások igénybevételére is (pl.: masszázs, 
szauna, stb.). 
 
A termálvízre alapozott komplex turisztikai attrakcióként kiemelkedik a kistérség kínálatából 
a szentesi Strandfürdő. 
A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. által üzemeltetett önkormányzati létesítményben a 
pihenést kedvelők termálmedencéket, szaunát, pezsgőfürdőt, a sportolni vágyók 
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úszómedencéket és csúszdákat vehetnek igénybe. A csúszdaparkban a családi csúszda mellett, 
kamikáze- és anakonda csúszda várja a szórakozni vágyókat. A kisebb gyermekek részére két 
gyermekmedence csúszdával, pezsgőfürdővel és csobogóval nyújt igazi kikapcsolódást. 
Vízibicikli és csónakázási lehetőség is biztosított. A létesítményhez kereskedelmi 
szálláshelyek is tartoznak. 
 
A Strandfürdő egészségturisztikai kapcsolódását indokolja, hogy Szentes Város 
Idegenforgalmi Koncepciója egyik városi prioritása az „Egészségturizmus fejlesztése”, 
amelynek alapját a Strandfürdőre alapozott fejlesztések adják. 
A város célja a dokumentum szerint az egészségturizmus egy speciális ágának megteremtése, 
mely a mozgás, a sport útján az egészség megőrzését, a betegségek megelőzését és az aktív 
időtöltését biztosítja valamennyi korosztály számra. Kihasználva a táj geotermikus 
lehetőségét, a tiszta, érintetlen környezetet, a térség biológiailag magas szintű mezőgazdasági 
és élelmiszeripari lehetőségét a korszerű táplálkozás terén, valamint a sportban kialakult 
sokszínű hagyományokat.  
 
Ökoturizmus 
 
A kistérség természeti erőforrásai alapján számos lehetőség nyílik a viszonylag zavartalan 
természeti területeken való utazásra, látogatásra, azok természeti, kulturális értékeinek 
élvezete és értékelése céljából. 
 
A szentesi kistérségben változatos természetközeli és természetvédelmi szempontból értékes 
élővilágú területeket találhatnak a turisták, amelyek számos ökoturisztikai lehetőséget 
kínálnak. 
A térségben számos különböző szinten védett terület található: országos jelentőségű védett 
természeti területek közül kiemelkedő, a térség legjelentősebb természeti értéke a Körös-
Maros Nemzeti Park területéhez tartozó cserebökényi szikes puszta, valamint a Körös-ártér 
nevű terület. Előbbi Eperjes, Fábiánsebestyén, Nagytőke és Szentes, utóbbi pedig Nagytőke 
határában érinti a kistérséget. 
A természeti értékek közül kiemelkedik még a Labodár részeként a Szentes igazgatási 
területére eső Zsupsziget. A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzethez tartozó terület kezelője a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága. 
A védett természeti területeket tovább növelik a Natura 2000 területek. Ez alapján különböző 
mértékben a kistérség valamennyi települése érintett európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekkel. 
Természetvédelmi területek közül 3 helyi jelentőségű, hatályos önkormányzati rendelettel 
védett természetvédelmi terület található a kistérségben. 
Legismertebb Szentes város legnagyobb kiterjedésű és legszebb parkja a Csongrádi út mellett 
elterülő, a Kurca által övezett Széchenyi-liget. Szentesen emellett a Magyartés-Zalotai 
Természetvédelmi Területet, Eperjesen pedig a Királyság-puszta elnevezésű területet 
nyilvánította rendelettel védetté a települések önkormányzata. 
Emellett további értékes természeti, illetve természetközeli területek találhatóak a 
kistérségben. Kiemelkedő a nagymágocsi Károlyi kastély 40 hektáros arborétum parkkal, 
őstölgyekben és fenyőfélékben gazdag Angol-kertje. A természeti értékek között kell 
felhívnia figyelmet a kistérség természetes vizekben való gazdagságára, jellegzetes erdős 
területeire (Derekegyház). 
Jellegzetes természeti elemei a kistérségnek a természetes és mesterséges vizei. (Tisza, Kurca, 
Kórógy-ér, Mágocs-ér, Szentesi termál tó, stb.). A vizes élőhelyek növény- és állatvilágának 
megfigyelése („Tisza virágzás”, ”madárles”), a kirándulók kedvelt időtöltése 



 12 

A táj képének jellegzetes, kulturális tartalmat is hordozó elemei a halmok, vagy kunhalmok 
néven nyilvántartott felszínformák. 
 
Az kistérség legfontosabb ökoturisztikai célterületei a Nemzeti Park Igazgatóságok 
kezelésében vannak. Emellett az utóbbi utóbbi években a Dalerd Zrt. vállalt jelentősebb 
szerepet az ökoturizmus területén. A Derekegyházon kialakított Kéktói Ökoturisztikai Park 
jelentős vonzerőt jelenthet a természetjáróknak. 
Az ökoturizmus lehetőségeit segíti, hogy a kistérség 4 települését (Derekegyház, 
Nagymágocs, Árpádhalom, Eperjes) is érinti az Alföldi Kék-túra útvonala. 
Az utóbbi hónapokban Derekegyházon zöld jelzéssel új turistaút került kijelölésre a 
természetjárók részére. 
Árpádhalmon erdei óvoda is működik. 
A lehetőségek ellenére a komplex termékek és szolgáltatások kialakítása még hiányos, bár a 
természetjárás a turizmus egyik legalapvetőbb, legkönnyebben megvalósítható formája, a 
természetjárás infrastruktúra és felszerelés igénye sok tekintetben alacsonyabb, mint más 
turizmuságaknak. 
 
Víziturizmus 
 
A kistérség folyó és állóvizekben gazdag. Ezek részben természetes, részben mesterségesen 
kialakított vízrajzi elemek, amelyek a vízi, illetve vízparti turizmus alapját jelentik. 
A természetes, vagy csatornázott folyóvizek egy része megfelelő lehetőséget nyújt a vízi 
turizmus számára is.  
A víziturizmus tekintetében a Tisza, a Körös és a Kurca emelkedik ki, amelyek kézzel hajtott 
járművek – kajak, kenu, evezős csónak – részére rendelkezésre álló víziútak. A szentesi 
hajóállomás kikötésre alkalmas kirándulóhajók, motorcsónakok és evezősök számára. 
 
Ehhez azonban megfelelő infrastruktúrájú kikötőket, és a hozzájuk kapcsolódó 
szolgáltatásokat kell biztosítani. Azonban mind a motoros hajók használatához, mind a vízi 
túrázáshoz jól kiépített kiszolgáló infrastruktúra szükséges, amellyel csak részben 
rendelkezünk.  
Az evezés szempontjából a kistérség többi vízfolyása feltáratlan. Az 5 települést érintő 
Kórógy-ér evezős „felfedezését” több településen is megfogalmazták. 
 
A vízparti turizmus lehetőségeiből kiemelkedik a szentesi Tiszapart szabadstrandja. A 
népszerű turisztikai attrakció a strandolásra és fürdőzésre, sportolásra is jó lehetőséget nyújt. 
Emellett Szentesen és Szegváron a Kurca partján megvalósult infrastruktúra fejlesztések 
lehetőséget adnak vízparti szabadidős tevékenységek folytatására. 
 
A vizek vonzerő kihasználtságához jelenleg hiányoznak a minőségi, sokoldalú hasznosítás 
alapfeltételei, a minőségi szolgáltatási és infrastrukturális háttér (kiépített csónakkikötő, 
sátorozóhely, szabadstrand, kemping). A vonzerő értékét csökkenti, az erős szezonalitás, és a 
vízminőség változékonysága. 
 
Jelentős turisztikai potenciált tulajdonítanak a Szentes határában mesterségesen kialakított 
Vekerparti tározó (Ttermál tó). Európa második legnagyobb termál tava, jelenleg 
ökoturisztikai szempontból érdekes mint a vízi madarak élőhelye, pihenőhelye. Turisztikai 
célú hasznosítása még a jövő feladata lehet. 
Az elmúlt hónapokban ismét előtérbe került a csongrádi duzzasztómű megépítésének 
gondolata, amely a tiszai víziturizmus is új alapokra helyezheti. 
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Horgász- és vadászturizmus 
 
A kistérségi vízfelületek a kistérséget valóságos „horgászparadicsommá” teszik. A Tisza, 
Körös, Kurca, Kórógy, Veker halállománya jelentős célterülete a horgászat szerelmeseinek. 
Állóvizek közül kiemelkedik a Dalerd Zrt. által kialakított derekegyházi Kéktói Ökoturisztikai 
Park. Emellett minden településen találhatóak kisebb-nagyobb állóvizek, amelyek a turisták 
rendelkezésére állnak. A halgazdálkodás és a horgász vizek kezelése elsősorban a helyi 
horgászegyesületek tevékenységi körébe tartozik. 
 
A horgászat mellett népszerű célterülete a kistérség azoknak, akik szabadidejűket vadászattal 
töltik el. A kistérség kimagasló vadállománya kedvez a vadászat iránt érdeklődőknek. A 
kistérségben jelenleg 11 vadásztársaság, illetve vadászattal foglalkozó szervezet működik. 
Derekegyház a térség egyik erdőben és apróvadban leggazdagabb települése. A vadászat 
hagyományait fémjelzi kúriaszerű vadászháza is.  
Hangsúlyozni kell, hogy a vadászturizmus jelentős vendégforgalma ellenére Magyarországon 
a vadászturizmusból származó bevételek (trófeabírálat, kivitel, szállás erdészlakban stb.) nem 
a turizmus eredményeit gazdagítják. A vadászturizmusban, mint magas fajlagos költéssel 
jellemezhető turisztikai termékben rejlő lehetőségek még általában nincsenek kihasználva. 
Derekegyházon a vadászathoz kapcsolódó attrakció- és szolgáltatásfejlesztésre vonatkozóan a 
jövő évekre több cél is megfogalmazódott. 
 
Lovas turizmus 
 
Az aktív turizmus ezen formája, Magyarországon a hagyományos vonzerők egyik kiemelkedő 
területe. A 1990-es évek eleje óta növekszik a kereslet a lovaspanziók, istállók, lovas 
szolgáltatásokat nyújtó intézmények iránt, ennek megfelelően alakult a kínálat is.  
A kistérség lovas kultúrája jelentős, ennek megfelelően megtalálhatóak a lovasturisztikai 
létesítmények és a lovaglással, lovassportokkal foglalkozó szervezetek széles körű 
szolgáltatásai a kistérség területén. 
Fábiánsebestyén nóniusz lovastenyészete több évtizedre tekint vissza. A kistérség lovas 
turisztikai ismertségét erősíti az évente május első napján megrendezésre kerülő 
Fábiánsebestyéni Lovas Napok, amely egyben az Országos Fogathajtó Bajnokság évadnyitó 
futama is. 
A szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra azonban még fejlesztésre szorul, hiányoznak a 
kijelölt lovas túraútvonalak is.  
   
Kerékpáros turizmus 
 
A kerékpáros turizmusra a kistérség síkvidéki fekvése révén kiváló terepet kínál. 
Kerékpárút kettő településen van: Derekegyházon és Szentesen a kerékpárutak együttes 
hossza eléri a 13 km-t, amelyek elsősorban a nagy forgalmú közutak belterületi szakaszai 
mellett épültek, többségükben közös gyalog-kerékpárút jelleggel. 
A nemzetközi EurVelo hálózat nem érinti a kistérséget, de Szentes város Európai Uniós 
támogatással megépült kerékpárút szakasza Csongrádon keresztül bekapcsolódik az EuroVelo 
hálózat Csongrádot érintő 11 számú (Északi fok – Athén közötti) útvonalába. 
A kistérségben jelenleg kb. 38 km kerékpárút megépítésére vonatkozóan (Szentes, Szegvár, 
Derekegyház, Nagymágocs) vannak elkészült tervek, amelyek a helyi hivatásforgalom mellett 
turisztikai célokat is szolgálnak. 
A kisebb forgalmú közutak önállóan is jó lehetőséget biztosítanak a kerékpáros közlekedésre. 
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Az attrakció fejlesztéséhez jelenleg még hiányoznak a megfelelő hálózati elemek, kerékpáros 
szolgáltatások (szervíz, pihenőhely, szállás, stb.) is. Kerékpáros szolgáltatók (bolt, szerviz, 
kölcsönzés) jelenleg csak Szentesen működnek. 
 
Kempingezés 
 
A kempingezés nem egyszerűen a szabadidő eltöltésének egyik módja, egyben életforma is. 
Nyugat-Európában a kempingek szolgáltatásai az elmúlt 10 évben folyamatosan javultak, 
legtöbbjük 4-5 csillagos besorolású. Magyarországon általában még az alacsony költésű 
turizmus egyik formájaként tartják számon. A kistérségben kempingezési Szentesen üzemel. 
 
Gasztronómia 
 
A kultúrának speciális, de a turizmuson belül kulcsfontosságú területe a gasztronómia. 
A magyar gasztronómia az ország határain kívül is ismert, a hagyományos magyar ételek 
értéket, ezáltal turisztikai vonzerőt jelentenek.  
A Szentesi kistérség gasztronómiája sok egyedi elemt hordoz. Számos olyan étel készül itt, 
amely más kistérségekben nem ismert. 
Itt készítik a búzacsírából sütött különlegességet a csíramálét. Helyi különlegességek a 
szegvári lakodalmas kalács, a szentesi gombócleves és lebbencsleves, valamint a dónáti 
szelet. 
Szentes nyolc zöldség- és gyümölcsfajtája Hungarikum címmel rendelkezik. Ezek a Szentesi 
karalábé, Szentesi kosszarvú paprika, Szentesi étkezési fehérpaprika, Szentesi fejes fehér 
káposzta, Szentesi hónapos retek, Szentesi paradicsom paprika, Szentesi rózsavirágú 
naspolya, Szentesi vöröskáposzta. 
A kistérségben az elmúlt években erősödött a gasztronómiában és a kulturális értékek, folklór-
hagyományok összekapcsolásában rejlő lehetőségek kihasználása. 
A gasztronómiára alapozott rendezvények közül kiemelkedik a Szentesi Lecsó Fesztivál. 
Emellett a szegvári „Kalács-fesztivál” és a szentesi Bor- és Pálinkaünnep is a gasztronómiára 
alapozva várja a látogatókat. 
Az kistérség gasztronómiájának segítése érdekében Szentes Kistérség Többcélú Társulása 
2006-ban „Barangolás a szentesi gasztronómia világában” címmel tematikus turisztikai 
kiadványt jelentetett meg. 
A szakemberek szerint bár a kistérség mezőgazdasági meghatározottságú, de kevés a 
közösség- és turizmusgerjesztő szőlő és gyümölcstermesztési hagyomány. A térség kertészeti, 
dísznövény- és zöldségtermesztési kultúrája speciális turisztikai termékként értékesíthető 
lenne bemutatókon, vásárokon. Az agro- és gasztroturizmus fellendülést hozhat, s 
hozzájárulhat a turizmus kínálatának kiszélesítéséhez. 
 
Falusi turizmus 
 
A falusi turizmust ma már nem csak a vidéki családok jövedelemkiegészítő tevékenységeként 
szokás értelmezni, hanem a szállásadás mellett hangsúlyozottan jelenik meg a programkínálat, 
mint a szabadidő aktív eltöltésének biztosítéka. 
Ez alapján a kistérség települései széles körű szabadidő eltöltési lehetőségeket biztosíthatnak 
a turistáknak.  
A tevékenység alapját jelentő szálláshely kínálat azonban jelentősen szűkíti a lehetőségeket. 
Így a tevékenység jelenleg a 4. táblázatban bemutatott településeken működhet. 
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Kulturális turizmus 
 
A kulturálisan motivált emberek utazását értjük alatta. 
A kultúra feladata napjainkban elsősorban az értékmegőrzés –és fenntartás, a bemutatás, a 
tapasztalatok átadása, valamint az örökséghez való hozzáférés lehetőségének megteremtése.   
Tulajdonképpen ennek eszköze a turizmus. 
A kulturális turizmus ma tipikusan mint másodlagos motiváció jelenik meg, elsősorban egyéb 
tényezők jelentik a fontosabb belső késztetést. A kulturális kínálat koncentrált és hely-
specifikus, főként a városokban jellemző. A jövőben a kultúra köre folyamatosan tágul, 
ugyanakkor kettéválik az elit és a tömegkultúra. A városoknak, a kulturális intézményeknek el 
kell dönteniük, melyik célcsoportnak mit tudnak, mit akarnak kínálni. Emellett a kulturális 
termékben, elemekben egyre nagyobb szerepet kapnak a populáris elemek, a tanulás és a 
szórakoztatás kombinációja, valamint a már említett egyedi élmény. 
 
A kistérség történelmi örökségének tárgyi emlékei, a népi kultúra, népművészeti, kézműves 
hagyományok a szellemi és építészeti értékek, kulturális örökségek gazdag alapot biztosítanak 
a kulturális turizmus fejlesztéséhez. 
 
A hazai kulturális turizmus egyik legjelentősebb vonzerejét a múzeumok, kiállítóhelyek 
jelentik. 
A múzeumok sorából kiemelkedik Szentesen a Koszta József Múzeum. A Csongrád Megyei 
Múzeumok Igazgatósága által működtetett múzeum a megye második legnagyobb 
gyűjteményét őrzi.  Jelentősége a kistérség határain jelentősen túlmutat. 
A szentesi Megyeháza épületében működő központ és tárlat mellett a Múzeum a kistérségben 
további 5 kiállítóhelyet üzemeltet. (Szentesen a Péter Pál Polgárház, a Fridrich Fényírda, és a 
Csallány Gábor Kiállítóhely, Szegváron pedig a Falumúzeum és a Szélmalom mutatja be a 
térség kulturális emlékeit. 
Emellett önkormányzati és egyéb szervezetek fenntartásban további kiállítóhelyek is 
működnek. A képzőművészeti kiállítóhelyek közül legismertebb Szentesen a Művelődési 
Központ által működtetett Városi Galéria, de a Református Nagytemplom Galériája és a 
Városi Könyvtár is rendszeresen rendez kiállításokat. 
Nagymágocson az ÁMK kezelésében helytörténeti gyűjtemény működik (Felicián Atya 
Helytörténeti Gyűjtemény). 
Szentesen az elmúlt évtizedek gazdasági életéhez kapcsolódóan is több bemutatóhelyet 
alakítottak ki (vízügyi, kórháztörténeti, stb.) 
Szentes Városi Könyvtár Non-profit Közhasznú Kft. szintén számos kulturális rendezvény 
szervezője és lebonyolítója. 
A községekben a művelődési házak közösségi színtérként a kulturális turizmus bázisai. 
 
Az elmúlt évtized kulturális átalakulása a kistérség kulturális központjában Szentesen a város 
kulturális életét a gazdag programkínálatát ezek az új típusú intézmények is szolgálják. 
Szentesen a volt Megyeháza épületének felújítását követően az önkormányzat által létrehozott 
Megyeháza Konferencia és Kulturális Központot a Művelődési Központ működteti. Az 
intézmény széles körű multikulturális tevékenységet folytat. Udvarán szezonális nyári 
programok, szabadtéri színházi előadások is helyet kapnak. 
A "gólyás ház"-ként közismert egykori polgárházból kialakított Művészetek Háza elnevezésű 
épület sokrétű kulturális szolgáltatást nyújt. Fő profilja a még élő kézművesség összefogása, 
bemutatása, de otthont ad előadóesteknek, kiállításoknak, táncházaknak, kamaraszínházi 
előadásoknak, alapfokú művészeti oktatásnak és felnőtt oktatásnak. 
A HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. Szentesi Intézménye (Hegedűs László Helyőrségi 
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Klub) többek között kiállításokat, kulturális rendezvényeket szervez, valamint 1999 óta a 
Tiszai Euroatlanti Nyári Egyetemet is megrendezi. 
 
A kulturális turizmus helyi adottságait erősítik a kézműves hagyományok. A kistérségben 
kiemelkedő a fekete kerámia, a fafaragás, vesszőfonás, hímzés, cserépedény készítés. A 
kulturális programok színfoltjai a helyi kulturális csoportok fellépései (Szegvári Dobbantó 
Táncegyüttes, Pengető Citerazenekar, Bárdos Lajos Vegyeskar, Szentesi Városi 
Fúvószenekar, stb.). 
A kulturális turizmust segíthetik a kistérség műemlékei, jellegzetes középületei (szentesi 
Városháza és Megyeháza, szegvári Vármegyeháza), a templomok (szentesi Református 
nagytemplom, Felsőpárti református templom, Ecseri templomrom, stb.) kastélyok 
(Nagymágocs, Árpádhalom, Derekegyház), szélmalmok (Szegvár, Fábiánsebestyén) és népi 
lakóházak (Szentes, Szegvár, Fábiánsebestyén) látnivalókat és a rendezvények számára 
helyszíneket biztosítanak.  
A kulturális turizmust, a komplex programszervezést alapozzák meg a turisztikai célú 
kulturális események, programok, rendezvények, a múzeumok, helytörténeti gyűjtemények, 
kiállítások, a kézműves vásárok, hagyományok, a hagyományőrző programok, népi és 
nemzetiségi hagyományápoló események, interaktív programok, a műemléki helyszíneken 
szervezett programok. A térségben kiemelkedik Szentes és Szegvár rendezvényszervező és 
hagyományőrző ereje főként történelmi múltjuk alapján.  
 
Rendezvények, fesztiválok 
 
A kistérség rendezvényekben, programokban gazdag, de jelenleg még kevés a turisztikai 
vonzerővel bíró rendezvény. A programok még főleg helyi, vagy kistérségi jelentőségűek, a 
turisták közül a már itt tartózkodóknak jelent szórakozást, kikapcsolódást. Az önmagában 
vonzerőt jelentő, meghatározó rendezvényekből azonban még kevés van. 
A kistérségi turizmus szezonalitása miatt sajnos a nagyobb rendezvények többsége is a nyári 
félévre esik, így a szezon nyújtását nem segítik. 
A település nagyságának megfelelően a leggazdagabb rendezvény kínálata Szentesnek van. 
Turisztikai szempontból a rendezvények közül kiemelkedik a Szentesi Lecsó Fesztivál, a 
szentesi Télbúcsúztató Karnevál, a Majális, a Szent István Napok és a Térfesztivál. 
A nyári estéket színesíti a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ udvarán a 
Szabadtéri Színházi Estek előadássorozata. 
A községekben a Fábiánsebestyéni Lovas Napok mellett elsősorban a falunapok jelentenek 
turisztikai vonzerőt. 
 
Hivatásturizmus  
 
A hivatásturizmus különböző formái: kongresszusi-, konferencia-, üzleti-, vagy kiállítási 
turizmus már kiemelt jelentőséggel bírnak a fejlett országok turisztikai kínálatában és 
keresletében. A kongresszusi vendégek például akár 6-8-szor többet költenek, mint egy átlag 
turista. 
Az hivatásturizmus a kistérségben Szentesre koncentrálódik. Elsődleges színtere a 
Művelődési Központ által működtetett Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ. A 
létesítmény évente számos tematikus kiállításnak, és konferenciának a szervezője, illetve 
helyszíne. 
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Sportturizmus 
 
Az aktív turizmus különböző formái nemcsak a turizmus, hanem a lakosság szempontjából is 
fontosak, ahol különféle sporttevékenységek formájában jelennek meg (például 
természetjárás, kerékpározás, evezés). Ezek a rekreációs és szabadidős sporttevékenységek – 
amelyek önálló turisztikai szegmensként is megjelenhetnek – nemcsak a sport, illetve a 
turisztikai szektor szempontjából jelentősek, hanem az egészségturizmushoz hasonlóan 
kiemelkedő a szerepük az egészségmegtartásban és az egészségfejlesztésben. 
 
A „Nemzeti Sportváros” címmel büszkélkedő Szentesen jelentős hagyományai vannak a sport 
turizmusnak. A város rendszeresen fogadja a különböző sportágak edzőtáborozás, vagy 
versenyek céljából érkező képviselőit. 
A városban minden évben megrendezésre kerül az Amatőr Vízilabda-csapatok Európa 
Kupája. A település a küzdősportokban több nemzetközi versenynek is helyszínéül szolgált. 
Jelenleg a Kyokushin Karate Világbajnokság szervezését vállalta fel. 
Számos sport- és testkultúrával kapcsolatos rendezvény helyszíne a Dr. Papp László 
Sportcsarnok, a Strandfürdő uszodája, vagy a Pusztai László Sporttelep. 
A sportturizmus másik kiemelkedő központja a kistérségben Fábiánsebestyén, ahol a 
Fábiánsebestyéni Lovas Napok, egyben az Országos Fogathajtó Bajnokság évadnyitó futama 
is. 
 
Információszolgáltatás, tájékoztató rendszer 
 
A potenciális látogató az utazás előtt megfelelő információkat szeretne kapni a célterületről. 
Ezért a hatékonyan működő információs rendszer lényeges eleme a kínálati oldalnak. 
Az informálás egyik legfontosabb formája a vásárokon, kiállításokon való részvétel, amire a 
kistérség törekszik is. Rendszeresen képviselteti magát az országos Utazás kiállításon, 
valamint több regionális szakkiállításon. Az elmúlt években néhány külföldi kiállításon is 
sikerült közvetlenül bemutatkozni. 
A kiállításokon történő megjelenés igénye sajnos szolgáltatók részéről kisebb jelentőségű. 
A kistérségben nincs Tourinform iroda, de Szentes város évek óta tervezi a városban ennek a 
létrehozását. 
Ennek hiányában a város által foglalkoztatott turisztikai szakemberek lehetőségeikhez mérten 
igyekeznek információt biztosítani az érdeklődőknek. 
A kistérség információs helyzetéről megállapítható még, hogy turisztikai tábla- és 
vendégirányító rendszerek színvonala jelenleg nem megfelelő, másrészt az elektronikus 
kommunikációs csatornák kihasználása alacsony szintű. A települések közül internetes 
honlapja 5 településnek van, de azok tartalma is frissítésre, aktualizálásra szorul.  
A kommunikáció legelterjedtebb formája a térségben a nyomtatott invitatív, vagy információs 
jellegű kiadvány, amelyek ma már 2-3 három nyelven is elkészülnek. Szentes Város 
Önkormányzata és Szentes Kistérség Többcélú Társulása az elmúlt években több ilyen 
marketing eszközt is megjelentetett. Szerepük mind a vendégérkezés előtti, mind az azutáni 
időszakban jelentős.  
 
3.1.3. A turistafogadás feltételei 
 
Elérhetőség 
 

A szentesi kistérségnek nincs közvetlen határmenti kapcsolata szomszédos országokkal. A 
kistérség közútjai Szerbiával és Romániával teremtenek kapcsolatot. A legközelebbi 
határátkelők átlagosan kb. 50 km-re vannak a kistérségtől. 
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A turisták számára a kistérség legkönnyebben közúton érhető el. A személygépkocsi mellett 
az autóbusz is fontos szerepet játszik a közúti elérhetőségben, más országrészekkel való 
kapcsolatban. 
A szentesi kistérséget Szentes központú sugaras úthálózat jellemzi, amely könnyen elérhetővé 
teszi a kistérség központját, de emiatt a kistérség más kistérségekkel történő összeköttetése 
problémás. A közutak tekintetében egyes települések, illetve településrészek zsákjellegűek.  
A kistérséget nemzetközi főútvonal közvetlenül nem érinti, tőle a legközelebbi nemzetközi 
főút (E75) 40 km-re, nyugatra van. 
A 45-ös főútvonal Hódmezővásárhellyel, Szegeddel és a röszkei (Szerbia) határátkelővel köti 
össze a kistérséget. Északi irányban Jász-Nagykun-Szolnok megyével kapcsolódik 
közvetlenül. Csongráddal a 451-es főút köti össze Szentest és a kistérséget.  
Szentes nyugati oldalán (Csongrád-Hódmezővásárhely) a tranzitforgalom elterelésére elkerülő 
út épült. 
A kistérség községi jogállású településeit 4 számjegyű mellékutak kötik össze egymással, 
illetve Szentessel. A 4405. sz. összekötő úton jelentős a Románia irányából történő 
tranzitforgalom. 
Térségi szinten kiépültek a belterületi szilárd burkolatú utak, melyek a burkolatromlások miatt 
legtöbb településen állapotjavító beavatkozásra szorulnak.  
 
Szentes és Derekegyház kivételével a kistérségen belül nem épültek kerékpárutak, de mivel a 
közutakon egyre nagyobb a forgalom, ezért az elmúlt években több helyen is felmerült ennek 
szükségessége. Szentesről Csongrádon keresztül lehetőség van  
A vasúti kapcsolata 4 településnek van a kistérségben, de a vasút műszaki állapota a turisták 
számára kevésbé vonzó.   
A vízi közlekedés tekintetében a Tiszát kel kiemelni, azonban a szélsőséges vízjárás, valamint 
az időszakosan és lokálisan kedvezőtlen hajózóút paraméterek következtében nincs 
számottevő forgalom, amelynek kialakulását a korszerű kikötők hiánya is akadályozza. A 
szentesi hajóállomás kikötésre alkalmas kirándulóhajók, motorcsónakok és evezősök számára. 
A kistérség kisebb vízfolyásai részben evezős túrákra alkalmasak. 
A kistérségben Szentes rendelkezik füves - nem közforgalmú – sportrepülőtérrel, amely 
alkalmas vitorlázó repülőgépek, motoros repülők és motoros sárkányrepülők fogadására 
napkeltétől napnyugtáig. 
 
 
Szálláshelykínálat, vendéglátás  
 
Szálláshelykínálat 
 
A kistérségben az elmúlt 4-5 évben a szálláshely szolgáltatás területén jelentős mennyiségi 
fejlődés nem figyelhető meg. 
A kistérség szálláshely-kínálatát továbbra is a koncentráció és területi egyenlőtlenség 
jellemzik. A szálláshelyek döntő többsége Szentesen található, Árpádhalmon Eperjesen és 
Nagytőkén egy sem működik. 
Kereskedelmi szálláshelyek tekintetében elmaradott a kistérség. A szállodának minősülő 
szálláshely nincs. Szentesen jelenleg folyamatban van a nagy múltú Petőfi Szálló korábbi 
funkciójának helyreállítása. A fejlesztés célja 5 csillagos szálloda kialakítása. 
Emellett szembetűnő az ifjúsági szálláshelyek hiánya is, amire több településen is vannak 
fejlesztési elképzelések. 
A jelenleg működő 7 db kereskedelmi szálláshely-szolgáltató 6 Szentesen 1-1 pedig 
Derekegyházon és Szegváron működik. Ezek között a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 
két típusú kereskedelmi szálláshely létesítményt (üdülőházak, kemping) is üzemeltet. 
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A kereskedelmi szálláshelyek között a létesítmény besorolása szerint 5 panzió, 1 
turistaszállás, 1 kemping és 37 üdülőház üzemel. 
 

 Kereskedelmi 
szálláshely-
szolgáltatók 

száma 
(db) 

Férőhelyek 
száma 
(db) 

Derekegyház 1 25 

Szegvár 1 
 

30 
 

Szentes 5 
225 + 150  

sátorhely + 70 
lakókocsi hely 

Összesen: 7 
275 + 150  

sátorhely + 70 
lakókocsi hely 

3. táblázat 
A szentesi kistérség kereskedelmi szálláshely-szolgáltatóinak 

és férőhelyeinek száma 2009. június 8.  
(Forrás: önkormányzatok, szolgáltatók) 

A kereskedelmi szálláshelyek mellett a kistérségben magánszálláshely szolgáltatással 18 
szállásadó foglalkozik 

 Magánszálláshely-
szolgáltatók száma 

(db) 

Férőhelyek száma 
(db) 

 Falusi 
szállásadó 

Fizető 
vendéglátó 

Falusi 
szállásadó 

Fizető 
vendéglátó 

Derekegyház 1 0 6 0 
Fábiánsebestyén 1 0 9 0 

Szegvár 7 0  
49 0 

Szentes 1 8 8 56 
     

Összesen: 10 8 72 56 
Mindösszesen: 18 128 

4. táblázat 
A szentesi kistérség magánszálláshely-szolgáltatóinak 

és férőhelyeinek száma 2009. 
(Forrás: önkormányzatok, szolgáltatók) 

 
A kereskedelmi és magánszálláshelyek mellett Fábiánsebestyénben, Nagymágocson és 
Szentesen nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények 
szerepelnek a szálláshely kínálatban. Fábiánsebestyénben önkormányzati kezelésben 3 
pihenőházban 26 férőhely van kialakítva. A nagymágocsi Turistaszállóként nyilvántartott 
üdülő 13 férőhelyes, a szentesi Ternyei Béla Kollégium pedig iskolaszüneti időszakban 
összesen 78 szobában 306 ágyon tud a turistáknak szállást biztosítani. 
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Vendéglátás  
 
A komfortérzethez hozzátartozik a vendéglátásban és a szálláshelyek igénybevételekor 
tapasztalt élmények minősége.  
A vendéglátás kínálatát a szálláshely szolgáltatáshoz hasonlóan koncentráció és területi 
egyenlőtlenség jellemzik.  
Emellett jelentős a színvonalbeli különbség is a vendéglátóhelyek között. Sok egység tartozik 
besorolása alapján az étterem, cukrászda kategóriába, de ételkínálatuk szélessége és mélysége 
nagyon eltérő képet mutat. 

 Árpád-
halom 

Derek-
egyház 

Eperjes Fábián-
sebestyén 

Nagymá-
gocs 

Nagytőke Szegvár Szentes 

         
Vendéglátóhelyek 
száma (db) 3 6 4 10 14 2 22 134 

- éttermek, 
cukrászdák 2 4 2 5 6 2 9 86 

- bárok, borozók 1 2 2 5 8 0 13 38 
- munkahelyi 
vendéglátóhelyek 0 0 0 0 0 0 0 10 

 
Mindösszesen: 
 

195 

5. táblázat 
A vendéglátóhelyek száma a szentesi kistérségben 2004. 

(Forrás: KSH) 

 Árpád-
halom 

Derek-
egyház 

Eperjes Fábián-
sebestyén 

Nagymá-
gocs 

Nagytőke Szegvár Szentes 

         
Vendéglátóhelyek 
száma (db) 2 7 4 13 13 1 22 137 

- éttermek, 
cukrászdák 1 4 2 6 5 1 9 78 

- bárok, borozók 1 3 2 6 8 0 12 46 
- munkahelyi 
vendéglátóhelyek 0 0 0 1 0 0 1 13 

- közétkeztető 
helyek  0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Mindösszesen: 

 
199 

6. táblázat 
A vendéglátóhelyek száma a szentesi kistérségben 2007. 

(Forrás: KSH) 
 
A visszajelzések szerint az elmúlt években a vendéglátás, étkeztetés színvonala javult. Az 
élelmiszerbiztonságra a vendéglátóhelyek többségében már tudatosan is odafigyelnek. 
Ugyanakkor továbbra is gyenge a marketing, hiányzik a megfelelő nyelvismeret (pl.: 
többnyelvű étlapok). 
A gasztronómia színvonalának fejlődése jelentős. A térségre jellemző ételek és termékek 
kitűnő lehetőséget rejtenek a promóciós és marketing munkában, a figyelemfelkeltés, 
meggyőzés, a kínálat bemutatása és értékesítése terén. 
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Kapcsolódó szolgáltatások 
 
A turistákat és helyi közösséget is kiszolgáló infrastrukturális feltételek biztosításával 
elérhető, hogy a turista is kellemes, visszatérésre motiváló élményeket szerezzen. 
A kommunikációs lehetőségek biztosítása ma már elengedhetetlen feltétele a színvonalas 
vendégfogadásnak. 
A vonalas telefonhálózat kiépített, igény szerint rendelkezésre áll, azonban a napjainkban 
elterjedt mobilkészülékek miatt egyre több háztartásban mondják vissza a hálózati telefont. 
Az országos mobiltelefon hálózatok szolgáltatásai a kistérségben elérhetőek.      
A szélessávú internet-szolgáltatás minden településen elérhető, a turisták a közösségi 
színtereken vehetik igénybe a szolgáltatást. Kábeltelevízió hálózat kiépítése folyamatban van 
a kistérség összes településén. 
 
A kereskedelmi szektor fejlettségét a települések nagysága befolyásolja. Szentes 
Kereskedelmi funkciója meghatározó, a kereskedelmi szektora fejlett, sokszínű. A város 
központi szerepet tölt be a térség ellátásában,  mivel itt találhatók a nagyobb választékkal 
rendelkező kereskedelmi egységek a turisták is látogatnak. A kiskereskedelmi egységek 
nemcsak a helyi lakosság, hanem az idegenforgalom igényeit is kielégítik. A városban a 
Tesco áruház éjjel-nappali nyitva tartásával és széles árukínálatával segíti a turisták 
igényeinek kielégítését.  
A községek kiskereskedelmi boltjainak száma, nyitvatartása és kínálata leginkább a helyi 
lakosság igényeihez igazodik.  
 
Az egészségügyi ellátás a turisták számára a kistérségben biztosított. A településeken működő 
háziorvosi, fogorvosi ellátás mellett Szentesen központi orvosi és gyermekorvosi ügyelet 
működik. Szentesen járóbeteg szakrendelés és szükség esetén kórházi kezelés is segíti a 
turisták egészségének megóvását. 
A közbiztonság és közrend tekintetében a kistérség jó helyzetben van. A Szentesi 
Rendőrkapitányság beszámolói alapján a statisztikák javuló helyzetet mutatnak. A kistérség 
imázsának kialakításában, a marketingben ezt a pozitív képet is ki lehet használni.  
A Magyar Posta szolgáltatásainak igénybe vétele 7 településen postahivatalban oldható meg, 
Nagytőkén mobil postaszolgáltatás működik.  
A bankszolgáltatások rendszere szintén egyenlőtlen. Szentesen 8 bank áll a turisták 
rendelkezésére. A város bankautomaták tekintetében is jól ellátott. A kistérség községeiben a 
Postabank szolgáltatásai mellett a Szegvár és vidéke Takarékszövetkezet Szegvár mellett 
Derekegyházon, Fábiánsebestyénben és Nagymágocson üzemeltet fiókot. Utóbbi 
településeken bankautomata is üzemel. 
Szentesen 5 üzemanyagtöltő állomás segíti a turisták mobilitását. Emellett Szegváron és 
Nagymágocson van üzemanyagtöltő állomás. Szentesen több jelentős európai autómárka 
javítása megoldható helyi szervizekben. 
Taxi szolgáltatás Szentesen működik, ahol a szolgáltatók részére kijelölt taxi állomás is van. 
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Turisztikai intézményrendszer 
 
A magyar és az ukrán turisztikai intézményrendszer sokszínű és jelentős mértékben 
különböző.  
A magyarországi kistérségek a Dél-alföldi idegenforgalmi régióba tartoznak. A regionális 
turisztikai szereplők (Regionális Marketing Igazgatóság - RMI, Regionális Idegenforgalmi 
Bizottság - RIB) mellett a Megyei Önkormányzatnál is zajlik idegenforgalmi fejlesztés, illetve 
koordináció.  
A kistérségben az ágazat fő szervezői még az önkormányzatok. Az önkormányzatok által 
létrehozott Szentes Kistérség Többcélú Társulása az elmúlt években a programszervezésben 
és a marketing területén kapott szerepet. 
Szentes Város Önkormányzata intézményein keresztül egyben az iparág legjelentősebb 
szolgáltatója is a kistérségben a kereskedelmi szálláshelyek és a szolgáltatások tekintetében is. 
Szentesen az önkormányzat főállású turisztikai szakembert is foglalkoztat. 
A város évek óta szeretne Tourinform irodát, de ez még nem valósult meg. 
Szentes a Dél-alföldi Termál Klaszternek és a Dél-alföldi Turisztikai Klaszternek, valamint a 
Magyar Fürdővárosok Szövetségének is tagja. 
A kistérség települései közül Szentes, Fábiánsebestyén rendelkezik dokumentált 
turizmusfejlesztési koncepcióval, amely az ágazat helyi fejlesztési céljait és feladatit 
tartalmazza a következő évekre vonatkozóan. Emellett Derekegyháznak is van a turizmus- 
elsősorban az ökoturizmusra - vonatkozóan összeállított célrendszere. 
 
Alulról jövő kezdeményezések 
 
Az intézményi szerveződések mellett  az elmúlt években a turisztikai szolgáltatók részéről is 
felmerült a szerezett együttműködés igénye. 
Szegváron a helyi szállásadók hozták létre a Falusi Vendéglátó Egyesületet. 
Szentesen 2008 augusztusában a turisztikai szolgáltatók a szakmai együttműködés erősítése 
érdekében megalapították a Dél-alföldi Turisztikai Klasztert. 
A szakmai célú szerveződések mellett azonban számos civil szervezet (kulturális, sport, 
településfejlesztő, stb.) tevékenysége kapcsolódik a turizmushoz. A tevékenységük hatása 
ugyanis sok esetben befolyásolja a turisták kistérségről kialakított képét, vagy akár 
szabadidőeltöltési lehetőséget jelentenek a turistáknak. 
 
Partnerség, kapcsolatok 
 
A turizmus nemzetközisége és a kistérség vendégforgalma szempontjából fontosak a 
települések távolabbi régiókkal, országokkal ápolt kapcsolatai is. Az intenzív testvértelepülési 
együttműködések jó lehetőséget biztosítanak a helyi vendégforgalom növelése mellett a 
tapasztalatcserére és a közvetlen tapasztalaton alapuló direkt marketingre is.  
A testvértelepülések pozitív tapasztalatai ugyanis a kistérség jó hírnevét keltik és további 
forgalmat alapozhatnak meg. 
  
 Testvértelepülés 
Derekegyház - Zetelaka (Székelyföld, Románia 

- Nagymányok (Tolna megye) 
Nagymágocs - Kispiac (Szerbia) 

- Ludersdorf (Ausztria) 
- Mágocs (Baranya megye) 

Szegvár - Lewin Brzeski (Lengyelország) 
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Szentes - Bácskatopolya(Szerbia) 
- Bunol(Spanyolország) 
- Dumbravita – Újszentes (Románia) 
- Hof Ashkelon(Izrael) 
- Kaarina (Finnország) 
- Markgröningen (Németország) 
- Sankt Augustin (Németország) 
- Skierniewice (Lengyelország) 

7. táblázat 
Testvértelepülési kapcsolatok a szentesi kistérségben 2009. 

(Forrás: önkormányzatok) 
 
Összefoglalva tehát a kínálati oldal sokszínű, a vonzerők jól kombinálhatóak egymással, de 
többségük nem rendelkezik nagy területi vonzással. Egyes termékek azonban alkalmasak arra, 
hogy jól felépített termékfejlesztési tevékenységgel, megfelelő infrastrukturális háttérrel 
nagyobb hatókörűvé váljanak. Ezek közül a térség turisztikai szereplőinek ki kell választania 
azokat a vonzerőket, amelyeket együttműködés keretében lehet hatékonyabban fejleszteni. A 
tudatosan összehangolt fejlesztés nagyobb piac megszerzését teszi lehetővé, kialakítva olyan 
vezető termékeket, amelyek a többi helyi vonzerőt is magukkal tudják húzni, mivel a térségbe 
látogató turistáknak már azokat is meg lehet mutatni. 
 
 
3.2. Keresleti oldal helyzete 
 
A keresleti oldalra vonatkozó jellemzők feltárásakor mindenekelőtt az ide érkező vendégek 
eloszlásában jellemző főbb törvényszerűségeket lehet leírni. Ugyanakkor a keresleti és 
kínálati oldal sok tekintetben egybefonódik, hiszen az ide érkező, itt szállást, étkezést, stb. 
kereső vendégek a meglévő kínálat elemeivel találkoznak. Ezzel is magyarázható, hogy a ez a 
fejezet átfedést mutathat az előző, kínálati oldalt részletező fejezettel.  
 
A keresleti oldal tényszerű vizsgálata a turizmus ágazati jellemzőiből adódóan nehézkes, ezért 
alapvetően a vendégforgalom adataiból (szálláshelyek száma, kihasználtsága, az ott eltöltött 
vendégéjszakák száma) lehet jól megfogható adatokat szerezni. 
 
A kistérségi vendégforgalom több mint 90%-át a kereskedelmi szálláshelyek bonyolítják. 
 

Vendégforgalom száma 
(fő/év) 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Magánszálláshelyek 667 717 596 1257 881 
Kereskedelmi 
szálláshelyek 9 166 8 813 9 925 8 531 9 622 
Összesen: 9833 9530 10521 9788 10503 

8. táblázat 
A szálláshelyek vendégforgalma a szentesi kistérségben 2004-2008. 

(Forrás: KSH) 
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Vendégéjszakák száma 
(éj/év) 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Magánszálláshelyek 1165 1632 1521 2222 2225 
Kereskedelmi 
szálláshelyek 22 021 22 153 26 646 23 933 25 878 
Összesen: 23186 23785 28167 26155 28103 

9. táblázat 
A szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma a szentesi kistérségben 2004-2008. 

(Forrás: KSH) 
 
Az országos statisztikákkal szemben a kistérség vendégforgalma és kereskedelmi 
szálláshelyei 2006-ban érték el a legmagasabb látogatottságot. A 2007. évi országos rekord 
évben a kistérségben a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma 5 éves viszonylatban 
ebben az évben csökkent 90% alá, de a vendégéjszakák számában, ekkor is 90% feletti volt a 
részesedésük. 
A kistérségi kereskedelmi szálláshelyeken a vendégforgalom több mint 80%-át a belföldi 
turisták adják. 
A külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma azonban az elmúlt öt év 
viszonylatában 30% körül mozog. 2006-ban meghaladta a 36%-ot is. Ez azt jelenti, hogy az 
átlagos tartózkodási idejük magasabb, mint a belföldi vendégeké. 
 
  Összefoglalva elmondható, hogy a térség kínálata iránt meg van az érdeklődés Az 
adottságokat gyorsan előnyökre lehetne fordítani, amihez szükség van tőkebevonásra, a 
szolgáltatások színvonalemelésére, mind szélesebb körben kiterjedő programszervezésre, a 
területről imázsának fokozatos javítására, a különböző marketing eszközök segítségével.  
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4. SWOT analízis 
 

Erősségek Gyengeségek 
• Kedvező környezeti állapot  
• Jelentős termálvízkincs, gyógyvíz 

Szentesen 
• A kistérség gazdag felszíni vizekben 

(folyók, erek, tavak). 
• A kistérségben sok a védett 

természeti terület 
• Gazdag a kistérség madárvilága. 
• A kistérség halban és apróvadban is 

gazdag. 
• Gazdag néprajzi, történeti 

hagyományok, értékek és látnivalók 
előfordulása 

• Több lovas bázis is működik a 
kistérségben 

• Gasztonómiai hagyományok, 
hungarikumok 

• Állandó rendezvények, fesztiválok 
• A települések épített környezeti 

értékei 
• Szentes „Nemzeti Sportváros” címe 
• Lakosság vendégbarát magatartása 
• Turisztikai vonzerők sokszínűsége 
• Javuló marketing 

 

• A közúti elérhetőség fejletlensége, 
autópálya hiánya 

• Infrastruktúra hiányosságai 
• A szálláshelyek és vendéglátóhelyek 

túlzott koncentrációja 
• Nincs országos vonzerővel 

rendelkező attrakció 
• Időjárástól független, költési 

lehetőséget és tartózkodási időt 
növelő attrakciók hiánya 

• A vállalkozói ismeretek alacsony 
szintje, illetve hiánya a turizmusban 

• Alacsony népességmegtartó erő, a 
képzett szakemberek elvándorlása 

• Az idegen nyelvek ismeretének 
alacsony szintje 

• Jelentős különbségek a szolgáltatások 
színvonalában 

• Kevés a minőségi szálláshelykínálat 
• Erős szezonalitás az 

idegenforgalomban 
• A turisztikai vonzerők 

lehetőségeikhez nem igazodó 
ismertsége 

• Szakmai együttműködés hiánya 
• Információs rendszer gyengesége 
• Összehangolt marketing hiánya     
• A turisztikai termékek tudatos 

összekapcsolásának (pl.: 
programcsomagok) hiánya                     

• Tőke és forráshiány 
 

Lehetőségek Veszélyek 
• A Tisza nemzetközi vízi úttá 

nyilvánítása (vízi turizmus, 
sporthorgászat, természet- és 
környezetvédelem fejlesztése 

• javul a megközelíthetőség;  
• Növekszik a lakosság 

jövedelemszintje 
• Belföldi turizmus népszerűsége nő  
• Életmódváltás, a szabadidő 

növekedésével a turizmus 
felértékelődése 

• Egészség,- és környezettudatosság 

• Az infrastrukturális fejlesztések 
lelassulása, elmaradása 

• A megközelíthetőség romlása 
• A tőkehiány állandósul, befektetők 

érdeklődésének csökkenése 
• Versenytársak erősödése 
• A népességmegtartó erő további 

csökkenése, a szakemberek 
elvándorlásának folytatódása 

• A környezet állapota romlik 
• A közbiztonság romlása  
• Fizetőképes kereslet alacsony szintje 
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terjedése  
• A kistérség adottságainak megfelelő 

turizmusformák támogatása a 
fejlesztési programokban 

• Területfejlesztési támogatások az 
idegenforgalom fejlesztésére 

• A térség iránti befektetői érdeklődés 
növekedése 

• Az idegenforgalmi kapacitás 
decentralizációja 

• Civil szervezetek szerepvállalása 
erősödik 

 

• Negatív trendek a turizmusban 
• Csökkenő turizmusfejlesztési 

támogatások 
• Önerő hiánya a fejlesztésekhez 
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5. Fejlesztési alapelképzelés – kihasználható turisztikai adottságok 

A helyzetelemzés alapján megállapítható, hogy a szentesi kistérség turisztikai potenciálja 
továbbra is a 2003. évi stratégiában megfogalmazott „tájjellegben gyökerező emberléptékű 
turizmust” indokolják, amit a turisztikai termékkínálat és kereslet jellemzői a 
következőképpen támasztottak alá: 

Kínálat Kereslet 

- A kistérségnek és településeinek nincs 
olyan markáns turisztikai vezérterméke, 
ami a turistákat önértéke alapján, 
önmagában, akár marketing nélkül is 
vonzaná. Több kisebb, helyi léptékű 
turisztikai terméke van. Tömegturizmus 
ezért itt nem valósítható meg. 

- A kistérség rendelkezik olyan jellegzetes 
turisztikai termékekkel, amelyek 
karakteres értékek, ezek: a termálvíz és a 
természetközeliség. 

- Egyetlen település sem képes a 
turizmusban kizárólagos vezető – 
szervező szerepet betölteni. A települési 
adottságok, kínálat kiegészítik egymást, 
leginkább közös „össztermékként” 
jelenhetnek meg. 

- A kistérség karaktere a mezőgazdasági 
jellegű kultúrtáj, ahol azonban 
megmaradt a természetes táj és az 
emberléptékű települési környezet. 

- A kistérség kulturális élete főként helyi 
igényeket elégít ki, kisközösségi jellegű. 
Őrzi, integrálja a hagyományokat, s 
programmá összekapcsolható. 

- A tömegturizmus, a kiemelkedő 
idegenforgalmi látványosságok keresése 
mellett egyre hangsúlyosabb a csöndet, 
nyugalmat, ember- és 
természetközeliséget igénylő turizmus 
szerepe. A kistérség ezt tudja nyújtani. 

- A mai életmódváltozással egyre nő a 
helyi látnivalók, események, programok 
iránti igény a helyi és közeli 
településeken élő lakosság körében. 
Mivel a szentesi kistérség nem markáns 
idegenforgalmi régió, a helyi jelleg 
meghatározó lehet a turizmusában. 
Tágabb viszonylatban is a belföldi 
turizmus lehet meghatározó. 

- Nem várható olyan mértékű kistérségi 
turizmus, ami nagyon sok bevételt hozna, 
ezáltal sok vállalkozást, intézményt, 
programot, szolgáltatást „tartana el”. A 
turizmus gazdasági szerepe a 
kistérségben főként kiegészítő lehet, így a 
„kisléptékűséget” engedi meg. 

- A helyi hagyományok, kulturális 
örökség, identitás felfedezése, megélése a 
helyi lakosság és a térségbe érkező 
vendégek oldaláról is fontos. 
Társadalom- és közösségszervező szerepe 
mellett egyre nagyobb az igény erre. 

- A turizmusban felértékelődik a minőségi 
turizmus szerepe. Egyes turisztikai 
termékek esetében (termál- és 
egészségturizmus, vadászat, lovas 
turizmus) a kistérségi turizmust 
egyértelműen ebbe az irányba célszerű 
elvinni.  

 
A „tájjellegben gyökerező emberléptékű turizmust” a szentesi kistérségben az alábbi 
turisztikai adottságok alapozzák meg: 
 

- Természeti környezet, alföldi táj: 
Látványban nem tud versenyezni a kiemelkedő természeti látnivalókkal (pl. Balaton, 
Mátra, Dunakanyar), de nagyon sajátos karaktere és mozaikosan sok táji, természeti 
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értéke van. A kistérség adottságai a vízi turizmusra, a horgászatra, a vadászatra, a 
lovaglásra, a természetjárásra, a kerékpározásra kiválóak. A napfényre, a 
termálvízre, a vizekre, a pusztákra, erdőkre lehet elsősorban alapozni a kistérségi 
turizmust. 

- Földközeliség, tájjelleg: 
A kistérség ma is – mint a történelemben mindenkor – mezőgazdasági térség. 
Gazdasági, társadalmi és települési életében meghatározó a föld, a gazdálkodás, a 
paraszti élet. Ilyenek a táji adottságai, a tájkaraktere, ami településeinek 
karakterében, kulturális örökségében, az emberi mindennapokban is tetten érhető. 
Ezt az adottságot a turizmusban is vállalni érdemes, mert az „igaz kép”. Sok 
turisztikai termék (falusi turizmus, kulturális programok, gasztronómia, 
agrárturizmus) szervezhető e köré. 

- Kisléptékűség: 
A kistérségben minden – a települések, a középületek, a gazdaság szerveződése, a 
falusi porták, a rendezvények, programok, az emberek szemlélete – kisléptékű, helyi 
léptékű, emberléptékű. Táj-, természet- és emberközeli. Ez a turizmusban is 
érvényesül, és ilyen léptékű turizmust tesz lehetővé. Ez lehet a kistérségi turizmus 
meghatározó karaktere. Vele nem tömegjellegű, de széles célcsoport érhető el. 

 
5.1. A kistérségi turizmus alapjai 
 
A helyzetértékelésből látható, hogy a szentesi kistérség nem rendelkezik olyan kiemelkedő 
idegenforgalmi vonzerővel, látnivalóval, olyan táji, települési és kulturális környezettel, ami 
önmagában jelentősebb vendégforgalmat vonzana. Ilyen és hasonló tájból, városból és 
falvakból sok van az országban, s karakterében a térség szomszédaitól sem különül el 
markánsan. A turizmusban azonban vannak olyan trendek, irányok, igények, amelyek a 
térséget felértékelik, mely így versenyképes turisztikai termék lehet.   
 
- A turisták egyre nagyobb részének ma a világon mindenhol élményekre, programokra van 

szükségük. Nagyon sokan kíváncsiak a helyi társadalomra, a helyi emberekre, 
érdeklődnek a helyi hagyományok, speciális szokások, helyi ételkultúra, viselet, népviselet, 
népszokások, ünnepek iránt. Igénylik a jó levegőt, a természetes környezetet, a vidék 
csöndjét, ízeit. A kistérség, a maga falusi településeivel, tanyáival, természeti jellegét is 
őrző kultúrtájával, erdeivel, vizeivel, rétjeivel, kézműves és tárgyalkotó népművészeti 
hagyományaival, minőségi kertészeti termékeivel ezt tudja adni. Ezek az adottságok 
részben megvannak, részben újra fel kell fedezni, meg kell erősíteni őket. A helyieknek ez 
alkalmat ad az ehhez kötődő, ebben gyökerező identitás megéléséhez, s mindez a 
turisztikában is kiajánlható. Ezek az adottságok, jelenségek természetükből adódóan 
speciális Szentes térségiek, de a kistérség Alföld nagytájba ágyazódásából adódóan az 
Alföld és a Dél-Alföld adottságaiba is integrálódnak. A térségi speciális „termékeknek” 
tehát úgy kell a turisztikai piacon megjelenniük, hogy egyszerre hordozzák, közvetítik az 
alföldiséget és az azon belüli térségi egyediséget.  

- Jellemző trend a komplex programkínálat igénye. Önmagukban a látnivalókra vagy a 
kevés pontszerű helyszínhez kötődő eseményekre jelentős idegenforgalom nem építhető. 
Az ide látogatóknak több napra elegendő eseménysorozatot kell kínálni, egy-egy meglévő, 
már jól működő eseményre és/vagy helyszínre kell rászervezni a többi település 
látnivalóit, rendezvényeit. Ez térségi szintű összehangolást, szervezést kíván, amihez 
kapcsolódik a vendégek ellátásához, kiszolgálásához, fogadásához szükséges 
infrastrukturális és szolgáltatási háttér térségi szintű fejlesztése. 
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A kistérségi turizmus fejlesztése tehát egy olyan komplex feladat, ami nem egyedi 
fejlesztésekkel és programokkal, hanem térségi koordinációban, a kistérség és településeinek 
általános társadalmi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztésébe integrálódva valósulhat meg.  
 

5.2. A kistérség turisztikai versenystratégiája 
 
A kistérségi turizmus fejlesztésének a következő szempontjai vannak: 

- Élményeket nyújtani a vendégeknek. Olyan élményeket, amiket csak itt kap meg, amik 
egyediek. 

- A turisztikai termékek, programok, szolgáltatások a térség egyediségét, jellegzetes értékeit 
erősítsék. 

- A turisztikai termékfejlesztésben alapvető a minőség és a hitelesség. 
- A meglévő adottságokat kell turisztikai termékké fejleszteni. 
 
E szempontok alapján a stratégia által lefedett középtávú tervezési időszakra vonatkozóan – 
összhangban más tervezési dokumentumokkal - javasolt, hogy a szentesi kistérségben az 
idegenforgalom a helyzetfeltárásban részletezett térségi és települési adottságokból adódóan 
továbbra is a következő fő turisztikai termékekre épüljön: 
 

- Termálvíz: 
A kistérség rendkívül gazdag termálvízkinccsel rendelkezik, országosan is leginkább 
erről ismert (részben erre épülő kertészeti kultúrájával együtt). Erre minőségi, 
nemzetközi célcsoportot is megcélzó termál- és egészségturizmus épülhet fürdőkkel, 
uszodával, élményparkkal, illetve gyógyszolgáltatásokkal. Ennek központja Szentes 
lehet. 

- Természeti környezet: 
A Tisza, a Körös, a Kurca és más a vizes élőhelyek, az erdők, a rétek, a 
természetvédelmi oltalom alatt álló területek a természetjárást, táborozást, 
horgászatot, vadászatot, kerékpározást, lovaglást, vízi turizmust, összességében 
minőségi falusi és ökoturizmust tesznek lehetővé a kistérség valamennyi településén. 
A természeti adottságokra épül a térség kertészete, dísznövény- és zöldségtermesztési 
kultúrája is, ami speciális turisztikai termék (hungarikumok), illetve a kistérségi 
arculatban is fontos motívum lehet (virágok, zöldségek). 

- Épített környezet: 
A kistérség valamennyi települése rendelkezik építészeti értékekkel. Szentes és a 
falvak épített környezete, műemlékei, jellegzetes középületei, a templomok, 
kastélyok, szélmalmok és malmok, népi lakóházak, tanyák látnivalókat és 
helyszíneket biztosítanak.  

- Kulturális élet: 
A turisztikai célú kulturális események, programok, rendezvények, a múzeumok, 
helytörténeti gyűjtemények, kiállítások, a kézműves vásárok, hagyományok, a 
hagyományőrző programok, népi és nemzetiségi hagyományápoló események, 
interaktív programok, a műemléki helyszíneken szervezett programok a kulturális 
turizmust, a komplex programszervezést alapozzák meg. A kultúra egy sajátos szelete 
a gasztronómia, a helyi ételek, italok kínálata a jellegzetes alföldi, dél-alföldi kínálatba 
ágyazva. 



 30 

Ezek a turisztikai termékek jelentik a kistérségi turizmus stratégiai területeit. Egyenrangú 
termékek, amelyek kiegészítik egymást és kistérségi szinten definiálhatók, azaz valamilyen 
szinten, formában valamennyi településen jelen vannak. Általuk a kistérség egy, a tájjellegre 
épített, a tágabb környezetébe illeszkedő, de mégis egyediséget hordozó, a természeti és 
kulturális örökséggel fémjelzett, könnyen és kényelmesen elérhető, természetes és aktív, 
élménygazdag kikapcsolódást nyújtó össztermékként jelenik meg a turisztikai piacon. Ebben 
az össztermékben minden település a maga karakterével, adottságaival, lehetőségeivel jelenik 
meg. Benne a turisztikai termékek fejlesztése a helyszínek és háttérfeltételek (infrastruktúra, 
szervezeti, partnerségi feltételek, marketing) fejlesztéséhez elválaszthatatlanul kapcsolódik. 
 
Alapelvek a fejlesztés során 
 
- Kistérségi partnerség és integráció 

A turizmus fejlesztése a szentesi kistérségben települési és térségi összefogással, közös 
termékfejlesztéssel és marketinggel, a háttérfeltételek közös megteremtésével lehet 
hatékony. Térségi összefogással biztosíthatók a turizmusfejlesztés háttérfeltételei: a 
szervezeti háttér, a marketing, az infrastruktúra. A termékfejlesztés és a háttérfeltételek 
megteremtése, fejlesztése egymástól elválaszthatatlan. Rendkívül fontos ebben a külső és 
belső információáramlás. 

- Társadalmi és közösségi alapok megteremtése, erősítése 
A turizmus fejlesztése összekapcsolódik a helyi közösség aktivitásával, 
kezdeményezőkészségével, szemléletével. A turizmus vendégközpontú szemléletet, 
vendégbarát környezetet, a kistérség és településeinek szeretetét, becsülését, az ott élés 
élményének megosztását feltételezi. A településkép nagyban függ az ott lakók 
igényességétől. A turisztikai termékek és programok a helyiek aktivitására 
alapozódhatnak.  

- Helyi sajátosság és egyediség érvényesítése 
Alapelv a térségi egyediség megőrzése, kistérségi és települési szinten a helyi 
sajátosságok feltárása, őrzése, erősítése, a térség „misztériumának” megjelenítése. Erre 
épülhet a térségi turisztikai arculat, s ebben gyökereznek, ezt építik a helyi hagyományok, 
a kulturális örökség. A társadalmi és gazdasági fejlesztésnek általában, azon belül pedig a 
turizmusfejlesztésnek a térségi kulturális örökségből kell következnie, építkeznie, annak 
kell megfelelnie; ami magában foglalja ennek az örökségnek a vállalását, az erre való 
büszkeséget is. A turisztikában sugalmazott térségi arculatnak ezt kell tükröznie egy 
marketinggel megteremtett hamis arculat helyett. Minden turisztikai terméknek, 
programnak, szolgáltatásnak ezt a helyi jelleget kell sugároznia. Minden mögöttük álló 
hagyománynak, illetve a rájuk épülő ajándék-, egyéb tárgyaknak ezt kell megjelenítenie. 
Ebben a legfontosabb a hitelesség! Ez a vendég megbecsülését is közvetíti. 

- Célcsoportok igényeihez igazodó minőségi turizmus megvalósítása 
A térségi turizmust nem általában, hanem a célcsoportok igényeinek megfelelően, a 
célcsoportokhoz igazodva lehet fejleszteni. Nem a tömegturizmus megteremtése, hanem 
az elsősorban belföldi és helyi igényeket kiszolgáló, de a nemzetközi piacon is 
versenyképes térségi turizmus megteremtése a cél. Nem mennyiségi, hanem minőségi 
turizmust célszerű megvalósítani. Ezzel érhető el, hogy a vendégforgalom előnyei sokkal 
hangsúlyosabbak lesznek, mint hátrányai. A turisztikai piacon a kistérség mint termék 
jelenik meg, aminek versenyeznie kell a szomszédos és a tágabb térségben lévő 
térségekkel mint versenytársakkal. Ez a verseny jelenleg is már legalább európai 
léptékben folyik. Hogy ebben a versenyben a vendég mely térséget választja szabadideje 
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eltöltésére, az nemcsak a turisztikai terméktől függ, hanem a kiszolgálás, vendégfogadás 
minőségétől is. A kistérségi turizmusfejlesztésben erre fokozottan koncentrálni kell. 

 
6. Jövőkép 
 
A jelenlegi tervdokumentum a kistérségi turizmus fejlesztéséhez kapcsolódóan igyekszik 
megfogalmazni olyan alapelveket, amelyek meghatározzák a konkrét stratégiai és taktikai 
döntéseket, kialakítják az összhangot a térségben a gazdaságpolitikai és térségi fejlesztési 
irányokkal. 

Éppen azért a felvázolt fejlődési irányvonalak közül a tudatos, szakszerű fejlesztési 
elképzelések megvalósítását tartjuk támogathatónak. 

A turizmus – mint az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat – hatásai elsősorban a 
gazdaságfejlesztés vonatkozásában jelentkeznek, de a területfejlesztési lehetőségek több 
területéhez is kapcsolódnak, mint például a kulturális élet, szociális terület vagy a 
környezetvédelem. 

Ennek az átfogó hatásrendszernek megfelelően a megvalósuló tudatos fejlesztések hatási a 
jövőben komplex módon kell, hogy éreztessék hatásukat. Ezt a hatásrendszert a célterületnek 
az alábbi jövőképe vetítheti elénk: 
 
A Szentesi kistérségben a helyi és regionális szereplők közötti tudatos együttműködéssel, 
valamint a térség erőforrásaival fenntartható módon gazdálkodva egy olyan 
diverzifikált, színvonalas és versenyképes idegenforgalom teremtődik meg, amelynek 
hatásai a térség gazdasági fejlődéséhez jelentősen hozzájárulnak, elősegítve ezzel az itt 
élő emberek életminőségének javulását. 
 
A jövőkép legfontosabb elemei a következőkben foglalhatók össze: 

 A helyi és regionális szereplők közötti tudatos együttműködés 
A kistérségi idegenforgalom fejlesztése során törekedni kell arra, hogy az alakulását 
tudatos fejlesztésekre alapozza. Kiemelt figyelmet kell fordítani a kapcsolatok 
erősítésére, amelyet nem csak a helyi szereplők közötti együttműködés jellemez, hanem 
a régió szervezetei, intézményei is támogatnak. 

 A térség erőforrásaival fenntartható módon történő gazdálkodás 
A fejlesztések eredményeként bekövetkező látogatói létszám-emelkedés minden 
bizonnyal kockázatot jelent a természeti és a társadalmi környezetre, így kockáztatva 
az egyes erőforrások későbbi felhasználását. Ebből kifolyólag alapvető célnak kell 
tekinteni a turizmus olyan jellegű fejlesztését, amely képes minimalizálni, illetve 
elkerülni a keletkező károkat, az erőforrások kizsákmányolását. 

 Diverzifikált, színvonalas és versenyképes idegenforgalom megteremtése 
            A turisztikai termékek és szolgáltatások szakszerű fejlesztésével, a megcélzott piacok 

igényeihez történő igazítással színvonalas idegenforgalmi ágazat teremthető meg a 
térségben, amely sokszínű kínálatával versenytársa lehet más turisztikai piacoknak. 
A jövőkép hangsúlyozza, hogy a siker elengedhetetlen feltétele egy diverzifikált, több 
lábon álló idegenforgalom megteremtése, ahol az egyes ágazatok jelentős mértékben 
segíteni tudják a többi fejlődését. 

 Hozzájárulás a térség gazdasági fejlődéséhez 
A turizmus közvetlen és közvetett hatásai a helyi gazdaság fejlődésére, jó lehetőséget 
kínálnak a hátrányos térségek számára. Nemcsak a közvetlen többletbevételekkel, 
hanem a turisták ellátását szolgáló termékek, szolgáltatások előállításának 
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ösztönzésével is. A turisták által megkedvelt helyi termékek piaca bővül. A fejlődő 
szolgáltatások kedvezően befolyásolják a befektetői döntéseket. 
A jövedelemtermelő képesség növekedésével a helyi- és központi adóbevételek is 
növekednek, a szociális kiadások pedig csökkenthetőek. A magasabb jövedelem 
keletkezése fogyasztásnövelő hatást eredményezve a belső piac erősödéséhez vezethet. 

 Az itt élő emberek életminőségének javítása 
A turizmus fejlődése pozitív hatást gyakorol a foglalkoztatottság alakulására. A 
munkahelyek és a szolgáltatások bővülése erősíti a térség népesség megtartó erejét. A 
szezon nyújtásával növekszik az állandó munkahelyek száma, ami a szakképzettségi 
szint növelését is megköveteli. A turistákkal való találkozás a megértést, toleranciát 
erősíti, ami a gazdasági együttműködések fontos megalapozója lehet. A humán 
erőforrás fejlődésével a lakosság szemléletmódja is változik. A lakosság önmagáról 
alkotott képe javul, lokálpatriotizmusa erősödik, ami együtt jár a helyi értékek tudatos 
megóvásának fokozódásával. A természeti- és társadalmi környezet minősége 
jelentősen javul. 
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8. Fejlesztési prioritások 

I. Turisztikai termékek fejlesztése 

Indoklás: Egy térség, vagy egy település turizmusának fejlődése a turisztikai 
termékek fejlesztésén nyugszik. Alapvetően fontos, hogy a meglévő 
adottságokat, vonzerőelemeket kínálattá, turisztikai termékké fejlesszük. 

A Szentesi kistérség turizmusban rejlő lehetőségeinek kihasználásához 
elengedhetetlen a turisztikai termékeket alkotó elemek és szolgáltatások 
összehangolt fejlesztése és a szolgáltatások színvonalának jelentős 
emelése, valamint a hatékonyabb együttműködés  

A kistérségi turizmus jövőbeli összehangolt fejlesztése érdekében szükség 
van a terület adottságainak, az általa kínált lehetőségeknek a fejlesztésére, 
hogy minél nagyobb mértékben tudjuk kielégíteni a megcélzott csoportok 
igényeit.  

 

Szükségletek és 
problémák: A feltételek közül az egyik legalapvetőbb a turisztikai piacon 

versenyképesen értékesíthető közös turisztikai termékek kialakítása. Ezen 
a területen a legfontosabb szükségletek és problémák az alábbiakban 
összegezhetőek: 
 
A Szentesi kistérség a turizmus szemszögéből nézve sajátos és egyedi 
értékeket gazdagon magában rejtő terület, de kevés az országos hatókörű 
vonzerő, illetve ami van és ismert is, az sincs kellőképpen kifejlesztve a 
piacon értékesíthető turisztikai termékké. A térség megközelíthetősége 
alapvető gond. Emiatt még az olyan vonzerők kihasználása is nehéz, 
amelyek a belföldi turizmusban erősnek számítanak.  
 
A kistérségi települések idegenforgalma a földrajzi közelség és a hasonló 
adottságok ellenére jellemzően egymástól függetlenül működik, a 
kooperáció napjainkig minimális. 
Ezért a fejlődés ellenére sem játszik még olyan jelentős szerepet a 
turizmus a kistérség életében, mint amilyenre hivatott lenne. 
 
A helyi turizmusfejlesztési elképzelések gyakran esnek abba a csapdába, 
hogy a piaci viszonyok és a versenytársak tényleges ismerete nélkül a 
turisták tömegeire építő elképzeléseket fogalmaznak meg. A települések  
hasonló adottságai jelenleg néha inkább egymás konkurenciái, pedig a 
kooperáció lehetővé tehetné a turisztikai kínálatban versenyelőny 
megszerzését is.  
 

Konkrét célok: A turisztikai termékfejlesztés terén az alábbi konkrét célok határozhatóak 
meg: 

• A turisztikai termékek terén széles választék alakuljon ki. 
• Növekedjen a térségben a turisták tartózkodási ideje és a pénzköltése.  
• Az idegenforgalmi szezon nyújtása, illetve a szezonalitás csökkentése. 
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Javasolt 
intézkedések: Ezen prioritás keretében az alábbi intézkedések megvalósítása szükséges: 

1.Vonzerőleltárak készítése 

- Turisztikai vonzerőelemek, attrakciók közös feltárása 

- Több turisztikai vonzerő összekapcsolásának programja 

2. Piac és versenytárs elemzés 

3. Komplex turisztikai programcsomagok kialakítása 

4. Kiajánlható turisztikai termékek kialakítása 

- A régi termékek intenzifikálása 

- Új turisztikai termékek kialakítása 

 
Előzetes 
hatásértékelés: A tudatos és tervezett termékfejlesztés eredményeként várhatóan részben 

átrendeződnek a térség piacai pozíciói. A régi piacokon egy új típusú 
érdeklődést sikerül kialakítani a kistérség iránt, másrészt pedig 
piacfejlesztéssel és a térség kínálatának diverzifikálásával új piacokat is 
sikerül meghódítani. 

Ezzel párhuzamosan a látogatói célcsoportok is változnak. A 
termékfejlesztés eredményeként sikerül megváltoztatni egyes turista 
célcsoportok szokásait, azáltal, hogy a kistérség településeinek 
idegenforgalmi kínálatát összekapcsoljuk. 

A termékfejlesztés eredményeként meginduló mennyiségi fejlődés káros 
hatásait kivédve nő a térség ismertsége, elfogadottsága. Az ebből 
származó bevételek lehetővé teszik a turisztikai termékek további 
fejlesztésével a minőségi turizmus erősítését. 
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II. Idegenforgalmi marketing fejlesztése 

Indoklás: Az idegenforgalmi marketing fejlesztése a turisztikai vonzerők és 
szolgáltatások fejlesztésének kiegészítő és nélkülözhetetlen prioritása. 
A piacgazdaság és a fogyasztói társadalom globális térnyerésével 
párhuzamosan a marketing-tevékenység a mindennapi élet részévé vált, a 
gazdasági élet valamennyi szegmensében. Bármilyen turisztikai termék 
eladása szintén marketing-tevékenység segítségével történik, vagyis 
szerepe a turizmusban is meghatározó.  
Ezért a térségi marketing szerepe egyre fontosabb, a földrajzi helyek 
kénytelenek bekapcsolódni a települések és térségek nemzetközi 
versenyébe és részt venni a pénzügyi forrásokért, a befektetőkért, vagy 
akár a turistákért folytatott küzdelemben.  
Ma már az önkormányzatok is világosan látják, hogy nem elegendő a 
befektetőkre és a turistákra várni, hanem jól kitervelt marketing és 
kommunikációs stratégiával kell harcba szállni mind tömegesebb 
meghódításukért. 
 
A hazai és a nemzetközi vonzerőkkel rendelkező térségek is egyre 
intenzívebb marketingtevékenységgel népszerűsítik magukat, mert a 
kiéleződő versenyben a korábbi tevékenység szinten tartása is 
lemaradáshoz vezet.  
A Szentesi kistérség idegenforgalmában érintett szereplőknek is rá kell 
ébredniük arra, hogy a korábbinál sokkal kezdeményezőbb szerepet kell 
játszaniuk a turizmus fejlődési folyamataiban. Tudatosan szervezett, 
kooperatív marketing tevékenységgel hatékonyan elő is kell segíteni a 
beruházásokat, a turistáknak a térségbe áramlását.  
 

Szükségletek és 
problémák: 

A Szentesi kistérség a turizmus számos területén jó adottságokkal 
rendelkezik, és néhány terméke regionálisan is jól ismert és elismert. 
Ennek ellenére a célcsoportok egy része fenntartásokkal kezeli, vagy még 
nem ismeri a térséget, így a helyi gazdaság fontos erőforrása áll 
kihasználatlanul. A tapasztalatok szerint a turisták még mindig nem tudják 
egy határozott képpel a térséget azonosítani. Ennek oka magának a térség 
önálló arculatának hiányára, és a területi marketing tevékenységek 
hiányosságaira vezethetők vissza, a promóció során mindeddig nem 
sikerült vonzó, egységes turisztikai arculatot kialakítani. 
A térség határozott imázsának hiánya, hátráltatja, akadályozza a turizmus 
és a gazdaság többi szegmensének élénkülését is. Fontos, hogy mind a 
hazai, mind a külföldi  potenciális vendégkörben javuljon ez a kép, illetve 
részletesebb információkhoz jussanak, és akik nem ismerik azok pozitív 
információkat halljanak, kapjanak róla, ne alakulhasson ki bennük 
előítélet. 
 
A marketingtevékenység alacsony hatékonyságához nagymértékben 
hozzájárul a marketing eszközök elégtelensége, melynek következtében a 
térség turisztikai kínálatáról nem jutnak el a szükséges információk a 
célcsoportokhoz. Kevés a kistérség turisztikai kínálatát népszerűsítő 
tájékoztató anyag, a meglévők túlnyomó része nyomtatott marketing 
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eszköz, a gyors és szerteágazó információkat biztosító on-line marketing 
eszközök terén jelentős elmaradás mutatkozik. 
 
A kistérség turizmusának eredményes fejlesztése érdekében tehát 
elengedhetetlen alapkövetelmény a megfelelő marketing-tevékenység 
minél szélesebb körben való kiterjesztése és alkalmazása. Ezen a téren a 
térségben fontos lépések történtek, de a további fejlődés intenzívebb, 
átgondoltabb és összehangoltabb marketing-tevékenységek kialakítását is 
megköveteli, amely a turizmusfejlesztésben érintett szervezetek egyik 
legfontosabb feladata.  

Konkrét célok: A turisztikai marketing terén az alábbi konkrét célok határozhatóak meg: 

• Alakuljon ki a térség sajátos, egyedi arculata és az ezt megtestesítő 
üzenet.  

• Az üzenet minél hatékonyabban jusson el a célcsoportokhoz. 
• Növekedjen a kistérség ismertsége a célcsoportok körében. 

 

Javasolt 
intézkedések: 

Ezen prioritás keretében az alábbi intézkedések megvalósítása szükséges: 
1. Marketingstratégia készítése, a térség egységes megjelenésének 

támogatása 
- Marketingprogram kidolgozása 
- Arculattervezés, PR munka 

2. A marketingeszközök fejlesztése 
- Marketingeszközök megjelentetése 
- Értékesítési csatornák kialakítása 
- Belső- és külső kommunikáció fejlesztése 
- Marketingeszközök eljuttatása a célcsoportokhoz 
 

Előzetes 
hatásértékelés: 

A térség meghatározott fejlesztési elvek mentén kiépült stratégia szerint 
hajtja végre marketing tevékenységét, amelynek jelentős szerepe van 
annak hatékonyságában. 
A korszerű, színvonalas marketingeszközök alkalmazásával a potenciális 
látogatók szélesebb köre érhető el. A turisztikai marketing tevékenység 
célcsoportjainak körültekintő meghatározása (ami a marketing stratégiai 
feladata) és az ezek eléréséhez szükséges leghatékonyabb eszközök 
meghatározása és alkalmazása növeli a keresletet a Szentesi kistérség 
turisztikai termékei iránt. 
 
A tervezett intézkedések megvalósításával megteremtődnek a térség 
hatékony marketingtevékenységének a feltételei, melynek 
eredményeképpen a kistérség turisztikai kínálata és termékei eljutnak a 
potenciális célcsoportokhoz, a térség, mint turisztikai termék iránti 
kereslet megnövekszik, amely végső soron a turistaforgalom és így a 
turizmusból származó bevételek, továbbá a turisztikai célú befektetések 
megnövekedéséhez vezet. 
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III. Idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztése 

Indoklás: A turizmus – hasonlóan valamennyi gazdasági-társadalmi tevékenységhez 
– nem működhet megfelelő kiépítettségű és színvonalú infrastruktúra 
nélkül. A kedvezőtlen infrastrukturális feltételek elriasztják a turistákat, 
hátráltatják a turistaforgalom növekedését, valamint gátjai a helyi 
életminőség javításának.  
 
A turisztikai vonzerők egy részének hasznosítását jelentős mértékben 
nehezíti az, hogy egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen közelíthetők 
meg, fontos feladat a turisztikai vonzerőkhöz vezető utak kiépítése is. A 
kedvező elérési, utazási feltételek megteremtése alapvető szabadság- és 
kényelmi elemet jelent a turizmus számos funkciójához. 
 
A térség számos lehetőséget kínál a turizmus különböző formáit 
kedvelőinek, azonban a turisztikai műszaki infrastruktúra nem kellően 
kiépített, illetve felújításra szorul. A kedvező adottságait a térség jelenleg 
csak korlátozott mértékben képes kihasználni, ami abból ered, hogy kevés 
a kiépített vízi-, kerékpáros-, lovas-, illetve gyalogtúra útvonal és ezek 
mentén nem állnak rendelkezésre a szükséges infrastrukturális feltételek. 
 
Egyes aktív turisztikai ágazatok esetében jelentős eszközigény 
jelentkezik, amely – különösen családos körtúrák esetén, vagy nagyobb 
csoportoknál nem biztosítható a látogatók részéről. Fontos hogy a 
turisztikai potenciál kihasználása érdekében a települések egy részén 
elérhetőek legyenek az aktív turizmushoz (víziturizmus, kerékpáros 
turizmus) szükséges eszközök.  
 
A vonzerők megközelíthetősége nem elegendő a látogatók tartózkodási 
idejének növeléséhez és a visszatérési hajlandóság felkeltéséhez. Ezek 
fontos feltétele a turisztikai szolgáltatások igényeknek megfelelő 
színvonalra emelése.  
A turisztikai szolgáltatások között elsődleges a megfelelő számú és 
kategóriájú szálláshelyek biztosítása. A szálláshelyek mellett alapvető 
elvárás a látogatók részéről a hideg és melegkonyhás ellátás biztosítása az 
attrakciók közelében. 
 

Szükségletek és 
problémák: 

A turisták érdeklődésének felkeltése mellett a kistérségben még jelentős 
fejlesztéseket kell megvalósítani, hogy rendelkezésre álljanak a 
vendégfogadás infrastrukturális feltételei.  

A kistérségben a turizmus műszaki infrastrukturális hátterének kiépítését 
és fejlesztését folyamatosan folytatni kell. Figyelembe kell azonban venni, 
hogy turisztikai infrastruktúra fejlesztése költségigényes feladat, ami a 
tőkehiány miatt időben elhúzódhat. A termékfejlesztés és marketing során 
ezt figyelembe kell venni. Mivel az infrastruktúra fejlesztés egyes elemei 
(különösen a szálláshelyfejlesztések) magántőkéből valósulnak meg, ezért 
fontos feladat a fejlesztésekhez szükséges források térségbe irányítása 
pályázati támogatásokkal és külső tőke bevonással. A területen azonban 
egyes fejlesztések, színvonalemelő javítások viszonylag kis ráfordítással, 
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helyi erőforrásokból is megoldhatóak. 
 
A kistérségben sokszínű turisztikai vonzerővel rendelkezik, de ezek 
viszonylag szórtan helyezkednek el. Ezért helyi szinten is javítani kell az 
adott turisztikai vonzerők közvetlen megközelíthetőségét. A turisztikai 
vonzerők környéke sok helyen elhanyagolt nem kapcsolódnak hozzájuk 
kiépített pihenő helyek, információs táblák stb.  
 
A térségben fontos feladat, hogy a szálláshely kapacitás bővítése mellett, 
a területi eloszlása is kiegyensúlyozottabbá váljék. A magasabb igényeket 
támasztó vendégkör ellátását biztosító szálláshelyek kialakítása mellett 
lényeges az alacsony és közepes minőségű szálláshelyek nagyobb számú 
biztosítása. 
Elengedhetetlen a túraútvonalak mentén kemping kialakítása, illetve 
apartman házak építése vagy meglévők felújítása is. 
Az aktív turizmus (vízitúra, kerékpártúra, gyalogtúra) jellemzően nem a 
magas igényeket kielégítő szálláshelyekre koncentrál, viszont az ilyen 
típusú tevékenységek első sorban csoportos szervezésűek. A kempingek, 
faházas táborszerű szállás lehetőségek alkalmasak az ilyen jellegű 
turisztikai tevékenységek szálláshelyeinek biztosítására. 
 
A legtöbb turizmus ágazathoz kapcsolódhat a falusi szálláshelyek 
számának és minőségének növelése. A térségben jelenleg is sokan 
foglalkoznak falusi vendéglátással, ennek a szállásadási formának a 
képzési hátterét is biztosítani lehet. 
 
Az attrakciók fejlesztésén és a szálláshely kapacitásbővítésen túl a fő 
fejlesztési feladat a helyi lakosság és a térségbe látogatók ellátását és 
informálását segítő infrastruktúra hálózat kiépítése.  

 
A térségben kiemelt fontosságúak olyan aktív turisztikai tevékenységek, 
amelyek jelentős eszközigénnyel bírnak. A látogatók kiegészítő 
programelemként csak akkor veszik igénybe, ha az eszközök helyben 
bérelhetők (kenu, kerékpár stb.). A turisztika kiemelt központjaiban 
javasolt biztosítani az eszközök hozzáférhetőségét és szállításának háttér 
infrastruktúráját. 
A kiemelt turisztikai látványosságok közelében a célcsoport jellegének 
megfelelő éttermi, gyorséttermi, illetve büfé szolgáltatások még többnyire 
hiányoznak.  
Mindemellett fontos, hogy a térség kézműves termékeket előállító 
mesterei lehetőséget kapjanak termékeik értékesítésére a turisztikai 
attrakciók közelében. Ennek a lehetőségnek a biztosításához 
infrastrukturális háttér még nem alakult ki. 
 

Konkrét célok: - A turisztikai vonzerők legyenek könnyen megközelíthetőek 
- A kistérségi turizmus fejlődését megfelelő kiépítettségű, 

színvonalas infrastruktúra segítse 
- A szálláshely-kínálat a felmerülő igényeket legyen képes 

kielégíteni 
- Minőségi turisztikai szolgáltatórendszer kialakítása, befektetők 
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száma 
- Csökkenjen a kapacitások kihasználtságában megmutatkozó 

szezonalitás mértéke  
 

Javasolt 
intézkedések: 1. A turisztikai vonzerők megközelíthetőségének javítása 

- Turisztikai vonzerőket feltáró utak kiépítése, felújítása 
- Tanösvények kialakítása 

2. Az aktív turizmust támogató infrastruktúra fejlesztése 
- Vízitúra-kikötőhelyek kialakítása, fejlesztése 
- Szabad strandok fejlesztése 
- Kerékpárutak kiépítése 
- Gyalogos túraútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra kiépítése 

3. A szálláshely kapacitás bővítése fejlesztése 
- Felső kategóriás szálláshelyek számának növelése a kiemelkedő 

turisztikai attrakciók közelében 
- Alsó és középkategóriás szálláshelyek minőségi és mennyiségi 

fejlesztése 
- A falusi turizmus szálláshelyeinek minőségi és mennyiségi 

fejlesztése 

4. Egyéb turisztikai szolgáltatások kínálatának bővítése 
- Vendéglátóhelyek fejlesztése 
- Információs rendszer létrehozása 
- Eszközbérlési lehetőségek bővítése 
- Helyi termékek bemutatása, értékesítése 
 

Előzetes 
hatásértékelés: 

A megvalósuló intézkedések várható hatásaként jelentősen bővül és 
fejlődik a kistérségben a turisztikai infrastruktúra, ami megfelelő alapot 
jelent a térségbe látogató turisták fogadására, vendégül látására. 
A turisztikai vonzerők elérhetősége, illetve a különböző turisztikai 
tevékenységek feltételei javulnak. A termékfejlesztés eredményeit 
figyelembe vevő és megfelelő marketinggel alátámasztott szálláshely és 
szolgáltatás fejlesztés várhatóan jelentősen javítja a térségbe látogatók 
elégedettségét és növeli tartózkodási idejét.  
Az infrastruktúra fejlesztése várhatóan más ágazatok vállalkozásainak 
fejlődését is elősegíti. Ez folyamatosan élénkítheti a helyi gazdaságot és 
további fejlesztéseket generálhat. 
A gazdaság ilyen formájú élénkülésével és a nagyobb infrastrukturális 
rendszerek fejlesztésével párhuzamosan a szereplők versenyképessége 
javul, csökken a munkanélküliség, növekszik a fogyasztás.  
A gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott településeken a 
munkanélküliség csökken, az itt élők jövedelemszerzési lehetőségei 
bővülnek, életminőségük számottevően javul. 
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IV. Humán erőforrás fejlesztése 

Indoklás: A kistérség turizmusa csak abban az esetben lehet versenyképes a hazai és 
a nemzetközi turisztikai piacokon, ha a megfelelően kiépített fizikai és 
üzleti feltételrendszer mellett a humán feltételrendszer is megfelel a 
kihívásoknak. A turizmus fejlesztésének menedzselését jelenleg több 
kisebb, egymástól független, személyi és tárgyi feltételeit tekintve is 
csekélyebb kapacitásokkal bíró szervezeti egység végzi, melyek külön-
külön nem képesek ellátni a fejlesztések kapcsán felmerülő feladatokat.  
A kistérség turizmusának fejlesztését célzó különböző helyi szervezetek 
közötti kooperáció a számos pozitív kezdeményezés ellenére nem terjed 
ki minden olyan területre, melyeken az együttműködésben rejlő előnyök 
kiaknázhatóak lennének. Az információ áramlását biztosító csatornák 
sokszor esetlegesek, a pályázati források megszerzésének és a sikeres 
érdekérvényesítésnek a szervezetek közötti összefogás egyes hiányosságai 
miatt kisebb az esélye. A kistérségi turizmus fejlesztésében érintettek 
munkája, aktivitása, szaktudása jelentősen befolyásolja, meghatározza az 
egész fejlesztési munka sikerét, eredményességét. Amennyiben a szűkös 
humánerőforrás nem képes megfelelni a sokrétű feladatoknak, elő 
fordulhat, hogy a fejlesztési elképzelések nem érik el a kívánt 
eredményeket. 
A fejlett humán erőforrás a turisták elégedettségét is növeli, amivel 
hozzájárul a térség vonzerejének növekedéséhez az idegenforgalmi és így 
a gazdasági versenyképesség javításához is. 

Mindezek miatt a turizmusfejlesztésben érdekelt szervezetek humán-
erőforrásának fejlesztése fontos fejlesztési feladatként jelentkezik. 

 

Szükségletek és 
problémák: 

A kistérségi turizmusfejlesztésben meghatározó a turisták fogadására, 
ellátására megfelelően felkészült humán-erőforrás háttér.  

Ebben a tekintetben a hiányosságok között nem csak az iskolarendszer 
különböző szintjein képzett turisztikai szakemberek száma tekinthető 
hiányosságnak, hanem a szolgáltató ágazat dolgozói és a lakosság 
sincsenek megfelelő mértékben felkészülve a színvonalas vendéglátásra 
(nyelvtudás, viselkedés, szakmai felkészültség, stb.).  

A turizmus fejlesztés szükségletei között a humán oldal problémájaként 
jelenik meg az együttműködésre, kapcsolatteremtésre való hajlandóság 
eddigi alacsony foka. A tudatos versenyképesség növelés azonban 
megköveteli a sikeres kooperációk, szakmai hálózatok kialakítását.  

Annak ellenére, hogy a térségben jelentős számú az idegenforgalmi, vagy 
vendéglátó-ipari alapképzettségű szakember, mégis hiányosságok 
figyelhetők meg a térségben a szakmai kapacitások területi 
megoszlásában. Fontos probléma, hogy a szakmai végzettség a legtöbb 
esetben nem párosul színvonalas gyakorlati tudással, készségekkel. A 
munkaerőpiacon sokan más területen helyezkednek el, mivel a munkahely 
és tőkehiány mellett sok esetben a vállalkozói ismertek hiánya is 
akadályozza a turisztikai piac szereplőinek bővülését.  
Ugyanakkor a térség turisztikai szolgáltatóinak nagy része jellemzően 
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családi vállalkozásokban dolgozik.  
A kistérségi turizmus fejlesztés szempontjából fokozott hiányosságként 
jelentkezik a nyelvismeret fokozott hiánya.  
 
A kistérségben is jellemző a magán szálláshelyszolgáltatás, mint a vidéki 
jövedelemszerzés egyik sajátos formája. A szolgáltatások színvonala 
azonban jelentős különbségeket mutat. A vendégfogadáshoz kapcsolódó 
ismeretek hiányát azonban a szívélyes vendéglátás nem mindig képes 
hiánytalanul pótolni. Ezért fejleszteni kell az ilyen típusú felnőtt szakmai 
képzéseket, továbbképzéseket. A képzések anyagát lehetőség szerint 
össze kell hangolni, esetleg közös szereplőknek kidolgozni. 
 
A lakosság körében a turistabarát szemlélet a térség idegenforgalmi 
potenciáljához képest még nem elég erős. A turistákkal való közvetlen 
találkozás megkívánja az itt élő és dolgozó lakosság részéről is a 
megfelelő viselkedést, a vendégek elfogadását, a toleranciát. 
 

Konkrét célok: • A kistérségi szakmai kapcsolatok erősítése új kapcsolatok 
kialakítása és fenntartása 

• Javuljon a turisztikai szektor szereplőinek szaktudása 
• Innovációs készségek terjedésének javítása 
• Vendégbarát  magatartás elterjesztése a kistérségben 

 
Javasolt 
intézkedések: 

1. Az idegenforgalmi szereplők közötti együttműködés szorosabbá 
tétele  

- közös szakmai szervezetek létrehozása 
- alkalmi és rendszeres szakmai rendezvények, tapasztalatcserék  

megszervezése 

2. A turisztikai szakember-képzés erősítése 
- a szakképzettség fokozását célzó minőség értékelő rendszer, 

ösztönző program kidolgozása  
- egy turisztikai szakképzés fejlesztési terv kidolgozása, és arra 

támaszkodva a képzések lebonyolítása 
- továbbképzési rendszer keretében új, korszerű ismeretek 

terjesztése 
- idegen-nyelvi képzések szervezése 
- idegenforgalmi felnőtt képzések (falusi vendéglátás, menedzsment, 

stb.) szervezése 

3.A turistabarát szemlélet erősítése 
      - tudatformáló helyi PR programok megvalósítása 
      - aktív belső kommunikáció a lehetséges csatornákon 

 
Előzetes 
hatásértékelés: A szakszerű és a szereplők igényei alapján összehangolt humán erőforrás 

fejlesztés a kistérség turisztikai potenciáljának versenyképes kihasználását 
jelentősen elősegíti. A jól képzett szakemberek a turisták elégedettségét 
váltják ki a térséggel kapcsolatosan. Ez jelentősen javítja a térség imázsát, 
amihez a lakosság vendégbarát magatartása is párosul. 

A szaktudás megszerzése és gyarapítása hosszú távon megtérülő 
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befektetésnek számít, ezért a gyakorlati képzés infrastrukturális fejlesztési 
költségei ellenére a térség számára megéri a befektetést.  

A turizmus fejlesztésében a szereplők közötti hatékony kapcsolatépítés az 
egész térség jól felfogott érdeke.  Ennek fejlesztése elengedhetetlen a 
turizmus szempontjából is. Az együttműködés, a partnerség a jövőben 
fokozódik, mivel így versenyképes szakemberek, munkavállalók jelentős 
mértékben növelhetik a vállalkozások és intézmények hatékonyságát és 
ezen keresztül hozzájárulhatnak a térség versenyképességének 
növeléséhez. 

A humán erőforrások sokoldalú fejlődése megteremti a turizmus hatékony 
intézményi és működési rendszerét, amely nélkül a különböző 
tevékenységek könnyen szétaprózódnának, ami a térség fejlesztéséhez 
szükséges forrásszerzési képességet is rontaná. 
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9. Megvalósítási mechanizmus  
      (a fejlesztés eszköz- és intézményrendszere) 
 
A turizmusfejlesztési stratégiai program végrehajtásának pénzügyi háttere a projektgazda 
szervezetek (önkormányzatok és intézményeik, vállalkozások, civil szervezetek, kistérségi 
társulás) által biztosított saját forrásból és az ahhoz társított, pályázati úton elnyerhető állami 
támogatásokból, azaz a közpénzből tevődhet össze. Mivel a támogatási rendszer 
prioritásaiban és finanszírozási feltételeiben rövid távon is változik, ezért a konkrét pénzügyi 
tervezés (amely már a finanszírozás forrásával is számol), nehezen végezhető el. Az 
alprogramok, intézkedéscsoportok, intézkedések forrásigénye a projektek forrásigényéből 
épül fel, a legtöbb turisztikai projekt esetében azonban nem készült el a pénzügyi tervezést is 
magába foglaló projektterv.  
 
A stratégia megvalósítása során meghatározó tény, hogy Magyarország 2004. május 1. óta az 
Európai Unió tagja.  
 
Ennek megfelelően a hosszú távú fejlesztési elképzelésekre az Európa Unió regionális 
politikája meghatározó befolyással bír.  Ez befolyásolja az intézményi kereteket is, mivel 
fejlesztések egyik alapegysége a kistérségi (LAU-I.) szint Másrészt a támogatás 
eszközrendszerével (Strukturális Alapok) és annak felhasználási szabályaival is befolyásolni 
képes a térség felzárkóztatását. 
 
A kistérségek fejlettségi állapotának országos szintű felülvizsgálását követően a 
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet a hátrányos 
kistérségek között szerepelteti a Szentesi kistérséget.  
Jelenleg a kistérségek 8 települése közül 6 község tartozik a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 
hatálya alá. 
 
A 2007-2013 közötti tervezési és költségvetési időszakban a Dél-alföldi régió operatív 
programjába a turizmus fejlesztésének célrendszere is bekerült. 
 
A stratégia megvalósulását 2007-2013 között elsődlegesen az Európai Uniós, illetve egyes 
kapcsolódó hazai források biztosítják, amelyek közül utóbbiak aránya jelentősen csökkent. 
Mivel a jelen koncepció elkészítésekor figyelembe vettük a térségre és az ágazatra vonatkozó 
fejlesztési dokumentumokat így a dokumentum prioritásai szervesen kapcsolódnak a 
magasabb hierarchiájú tervezési dokumentumokhoz.  
Ez alapján a kistérség a fejlesztések megvalósításához forrásokat tud pályázni az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
megvalósítását célzó forrásokból. 
A stratégia megvalósíthatósága szempontjából lényeges, hogy a megvalósuló fejlesztések a 
Régió saját programozása alapján a saját területfejlesztési prioritások, illetve helyi 
vidékfejlesztési prioritások megvalósítása szerint történhetnek. 
 
A megvalósítás eszközrendszerében fontos szerepet játszanak azok a hazai támogatások, 
amelyek komplementer támogatásként, azokat a célokat segítik megvalósítani, amelyekre 
EU-s források nem állnak rendelkezésre. 
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Az ágazat szempontjából a Turisztikai Célelőirányzat az elsődleges szakirányú forrás, amely 
jelenleg az Önkormányzati Minisztérium – mint a turizmusért felelős szakminisztérium – 
kezelésébe tartozik. Emellett más szakminisztériumok támogatásai is segíthetik egyes 
turisztikai célok (kulturális, környzetevédelmi, stb.) megvalósítását. 
 
A kistérségi koordinálás, a partnerség megvalósítása, a sikeres megvalósítás megköveteli a 
szakmai – térségi koordinációt. A szakmai koordinációt láthatja el önkormányzatok 
viszonylatában egy önkormányzat, vagy a kistérségi társulás, a vállalkozások, turisztikával 
foglalkozó intézmények viszonylatában egy kistérségi turisztikai egyesület, illetve egyéb civil 
és szakmai szerveződések. Az önkormányzati, vállalkozási és a civil oldalt térségi alapon 
történő összefogása szükségszerű a kistérségi szintű a turisztikai program tervezéséért és 
végrehajtásáért. A végrehajtásban célszerű egy térségi Tourinform feladatokat ellátó 
információs – szolgáltató iroda működtetése is akár önállóan, akár meglévő intézményekbe 
integrálva. 
 
Az idegenforgalmi turizmusstratégiában foglaltak szükségszerűen nem lehetnek kötelező 
érvényűek. A projekteket mindig a projektgazdák hajtják végre (önkormányzatok és 
intézményeik, vállalkozások, civil szervezetek), egymástól lényegében függetlenül.  Ezért a 
sikeres megvalósítás szempontjából kulcsfontosságú az érintettek pozitív hozzáállása, és a jól 
működő érdekeltségi rendszerek megteremtése. 
 
A stratégia megvalósításában érdekelt potenciális résztvevők 
− Vállalkozások (kereskedelmi és magán szálláshelyek üzemeltetői, vendéglátóhelyek, 

turisztikai szolgáltatók, stb.), 
− A kistérség lakossága adott turisztikai desztináció lakossága, 
− Települési önkormányzatok, 
− Kistérségi társulás, 
− Tourinform irodák, 
− Területfejlesztési Tanácsok, 
− Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, 
− Dél-alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság, 
− Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság, 
− Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, 
− Nemzeti Parkok Igazgatóságai, 
− Kereskedelmi és Iparkamarák, Agrárkamarák, 
− Turisztikai oktatás, képzés intézményei, 
− Rendőrség, Polgárőrség, 
− Szakmai egyesületek, civil szervezetek, alapítványok, 
− Helyi, térségi és országos média. 
 
 
10. A fejlesztési hatások monitoringja 
 
Ahhoz, hogy stratégia céljainak megvalósítását célzó fejlesztések tényleges hatékonyságát 
értékelni tudjuk alapvető feltétel, hogy az eredmények és hatások lehetőleg minél 
objektívebben mérhetőek, nyomon követhetőek legyenek. A célterület alapvető érdeke, hogy 
ellenőrizni tudja, hogy a megvalósuló tevékenységek ténylegesen jó irányba vezetik-e a térség 
turizmusát, gazdaságát. 
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A mérhetőség és ellenőrizhetőség lehetővé teszi, hogy a megfelelő időben, vagy helyen be 
lehessen avatkozni a fejlesztési folyamatba, hogy a célok elérése felé irányíthassuk a 
folyamatokat. Amennyiben a fejlesztések eredményei és hatásai nyomon követhetőek a 
koncepció megvalósítás időszakában és azt követően is, ez lehetővé teszi tapasztalatok 
alapján a jövőbeli programok hatékonyabb megtervezését. 
 
A turisztikai stratégia végrehajtásának legfőbb eredményjelzője az a turisztikai 
vendégforgalom alakulása, hány vendég, hány éjszakára érkezik a térségbe és településeire, 
milyen szolgáltatásokat vesz igénybe, s mennyi pénzt költ el. A végső cél ugyanis az, hogy a 
turizmusfejlesztés gazdasági és társadalmi fejlesztést valósítson meg: azaz jövedelmet 
termeljen, vállalkozásokat, intézményeket tartson el, munkahelyet teremtsen és őrizzen meg, a 
falun élőknek kiegészítő jövedelmet biztosítson. 
 
A megfelelő monitoring rendszer kidolgozása nem csak szakmai érdek, hanem annak is a 
visszajelzése, hogy a célok megvalósítása mennyire volt költséghatékony. A kistérségi 
turizmus fejlesztés sikeres megvalósítása nem kevés pénzbe kerül. Ezek a források akár 
magán tőkéből akár támogatásból származnak a finanszírozók információkat akarnak kapni a 
felhasználás hatékonyságáról, a felhasznált források valós hatásairól. 
 
Természetesen a fejlesztések ellenőrzésére szolgáló mutatókat a stratégia szintjén még nehéz 
meghatározni, mivel tervezés további stádiumaiban körvonalazódhatnaknak majd azok a 
részletes programelemek, amelyekre vonatkozóan megfelelő indikátorokat lehet 
meghatározni. 
A monitoring rendszert úgy kell kialakítani, hogy legyen összhangban a monitoringra 
vonatkozó hazai és EU-s jogszabályok előírásaival, illeszkedjen a Strukturális Alapok 
monitoring módszertanához. 
 
A monitoring rendszer alapját a területfejlesztési projektekben megszokott négy típusú 
monitoring indikátor jelenti: 
• input vagy erőforrás indikátorok; 
• output indikátorok; 
• eredmény indikátorok; 
• hatás indikátorok. 
A stratégia szintjén a mutatóknak célkitűzések, prioritások megvalósulásának ellenőrzését kell 
szolgálni, míg a programozás további szintjén minél konkrétabb, a konkrét eredményeket is 
jól tükröző monitoring mutatókat kell megfogalmazni. 
 
A monitoring tevékenység akkor lehet sikeres, ha van egy olyan testület, amely az elvégzett 
ellenőrzések tapasztalatait megfelelően tudja összegezni és a célok elérése érdekében 
meghozni a korrekciós, vagy további fejlesztésekre vonatkozó döntéseket. Egy ilyen fórum 
kialakítása nagy körültekintést igényel.   
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11. A stratégia várható környezeti, társadalmi, gazdasági hatásai 
 
Természeti, környezeti hatások 

 
• A természetjáráshoz kapcsolódó természeti tájrekonstrukció, tájépítés és –szépítés, 

erdősítés, erdőfelújítás, vizes élőhely rekonstrukció növeli a természeti környezet 
változatosságát, az állat- és növényfajok számára nagyobb és jobb minőségű élőhelyet 
biztosít. 

• Javul a tájkép, a mezőgazdasági kultúrtáj monotonsága csökken. 
• A természeti környezet minőségének javulása javítja az emberi életminőséget is. 
• A lakosságban a környezet megóvásának szemlélete erősödik. 
• A növekvő turistaforgalom fokozott terhelésnek teszi ki a természeti környezetet. A 

kerékpáros és lovasturizmus eróziót okozhat, az esetlegesen eldobált szemét 
környezetszennyezést. Az így kialakuló környezeti károkat kezelni kell 
(szeméttárolók, figyelmeztető táblák, kijelölt útvonalak folyamatos karbantartása). 

 
Társadalmi hatások 
 

• turizmusfejlesztés során történő fejlesztések (termékek, szolgáltatások, infrastruktúra) 
a lakossági életminőséget is javítják. 

• A turizmusfejlesztés során történő fejlesztések (termékek, szolgáltatások, 
infrastruktúra) a települési környezet minőségét javítják. 

• A turizmusfejlesztéshez szükséges partnerség kialakítása közösségfejlesztő szereppel 
bír.  

• A turizmusfejlesztés által megkívánt vendégbarát szemlélet ugyancsak 
közösségfejlesztő és identitásnövelő szereppel bír. Ennek jótékony hatása más 
társadalmi jelenségekben is jelentkezik. 

• A turizmusban kínált helyi és térségi értékek, a feltárásuk során felszínre került 
ismeretek erősítik a településhez, térséghez tartozást, az identitást. Közösségfejlesztő 
szereppel bír. 

• A közösségfejlesztő hatás és az erősödő identitástudat révén a társadalmi aktivitás nő. 
A helyi és települési közösségek erősödnek, turisztikai, hagyományőrző, faluvédő 
egyesületek, szervezetek alakulnak. Az emberi kapcsolatok javulnak. 

• Mindezek révén csökken az elvándorlás. 
• A közös programszervezés, programkapcsolódás révén bővülnek a településközi és 

térségközi kapcsolatok. A kistérségi szerveződés integrációs ereje nő. Az eredmények 
erősítik az együttműködést. 

• A térségbe érkező vendégek és a helyi lakosság között – jelentős vendégforgalom 
esetén – feszültség, ellentét is lehet. Ennek kezelésére a lakosságot fel kell készíteni. 

 
Gazdasági hatások 

 
• A turizmus vállalkozásoknak ad tevékenységet, vállalkozásokat alapoz meg. Főként a 

mikro- és kisvállalkozásokat erősíti. 
• Ezáltal hozzájárul a gazdasági diverzifikációhoz, a gazdasági szerkezet 

korszerűsödéséhez. 
• A vállalkozásokon keresztül a turizmus munkahelyeket teremt és őriz meg. Ennek ott, 

ahol a munkanélküliség még magasabb, s a mezőgazdaság visszaszorulásával még 
tovább is nőhet, ennek fokozott jelentősége van. A foglalkoztatás javul. 
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• A turizmus jövedelmet termel a vállalkozónak, a munkavállalónak. Fontos kiegészítő 
jövedelem lehet a falun élő, mezőgazdasággal foglalkozó lakosság számára. A 
megélhetés biztonsága javul. 

• Az infrastruktúra-, szolgáltatás- és humánerőforrás-fejlesztés révén javul a térség 
tőkevonzó képessége. 

 
 
 
 


