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TURIZMUS 2014-2020

2014. május 28.

Nyíregyháza

Deák Attila

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és 
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.

„A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti 

Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának jóváhagyásával valósult meg.”

A megyei önkormányzatok tervezési jogkörében készülő megyei szintű 
fejlesztési programok forrásainak indikatív, megyék közötti megoszlása 

(1298/2014. (V.5) Korm. Határozat)
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A megyei jogú városok önkormányzatai közvetlen 
tervezési jogkörében készülő fejlesztési programok 

forrásainak indikatív, megyei jogú városainak 
megoszlása (129/2014. (V.5) Korm. Határozat)

A várostérségek és a megyei jogú városok térségeinek fejlesztését támogató források, indikatív, 
járások szerinti felosztása (129/2014. (V.5) Korm. Határozat)

Járás Forrás (MFt)

Baktalórántházai járás 1 286,0

Csengeri járás 1 056,9

Fehérgyarmati járás 2 045,8

Ibrányi járás 1 460,6

Kemecsei járás 1 393,5

Kisvárdai járás 2 799,3

Nagykállói járás 1 725,9

Nyíregyházi 1 955,5

Nyírbátori járás 2 255,2

Tiszavasvári járás 1 600,0

Vasárosnaményi járás 1 978,3

Záhonyi járás 1 279,9
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Prioritás/Intézkedés Tevékenységek

1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében

1.2. Foglalkoztatás-barát 

fejlesztések elsősorban a kis-

és középvállalkozásoknál

– vállalkozások eszköz-, infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztéseinek,

marketing tevékenységeinek támogatása

– a helyi érdekű kis- és középvállalkozások specifikus, térségi jelentőséggel

bíró termelésének, helyi szolgáltatásainak fejlesztése

– turisztikai szolgáltatások fejlesztése

– megyei szintű befektetés-ösztönzési szervezeti háttér kiépítése és az

ezáltal a vállalkozások számára nyújtott komplex szolgáltatás csomag

támogatása

– kisösszegű kísérleti fejlesztések támogatása:

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

2.2. Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés

– térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai

fejlesztések támogatása, amelyekkel a megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre

épülő, koordinált fejlesztések valósíthatóak meg

– helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti

örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség, a települések

gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése érdekében

– helyi ökoturisztikai fejlesztések, kulturális látványosságok, turisztikai célú kerékpárutak

ráhordó szakaszai valósulhatnak meg

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai 
tengelyei és rekreációs zónái
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3. prioritás: Komplex megyei menedzsment és marketi ng tevékenység megvalósítása

Összehangolt megyei 
turizmusfejlesztés és koordináció

Turisztikai szervezetrendszer fejlesztése

Komplex turisztikai marketingtevékenység támogatása

Turisztikai programok fejlesztése

Tematikus utak, célcsoport specifikus, komplex 
turisztikai termékcsomagok kialakítása, fejlesztése

5. prioritás: A megyeszékhely komplex, integrált fe jlesztése 

A megyeszékhely turisztikai 
fejlesztése

Minőségi szálláshelyfejlesztés Sóstógyógyfürdőn;

Attrakciófejlesztés, gyógyhely-fejlesztés;

Sétányok, tanösvények, kerékpárutak fejlesztése;

Komplex turisztikai termékek kialakítása és közös marketingje

6. prioritás: A megye versenyképes decentrumainak fe jlesztése

Térségi szintű 
turizmusfejlesztés

Turisztikai vonzerőfejlesztések támogatása 

A decentrumok turisztikai 
centrumpozícióinak 
erősítése

Komplex turisztikai termékek és 
szolgáltatások kialakítása a megye kiemelt 
turisztikai desztinációiban
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8. prioritás: Élhet ő vidéki térségek megteremtése
Térségi szint ű 
turizmusfejlesztés

Turisztikai vonzerőfejlesztések támogatása TOP 1.2

A turizmus komplex fejlesztése 
a vidéki térségekben

Komplex turisztikai termékek és 
szolgáltatások kialakítása a vidéki 
erőforrásokra alapozva

GINOP 
4.1

9. prioritás: A küls ő perifériák felzárkóztatása
A Szatmár-beregi kultúrtáj
turisztikai célú fejlesztése

Vonzerő és szolgáltatásfejlesztés TOP 1.2

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG, MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK, 
KULTURÁLISTURISZTIKA KARAKTER
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• A kulturális vonzerők jelentős része a rurális térségekben koncentrálódnak, szükség 
van a tematikus hálózatokra

• Hiányoznak azok a vonzerők, amelyek nemzetközi jelentőségűek lennének

• A megye egyetlen attrakciója sem alkalmas arra, hogy önmagában megfelelő 
létszámú keresletet generáljon és hosszú tartózkodási időt biztosítson

• A térség turizmusának komparatív előnyei az örökségturisztikai kínálatában 
koncentrálódnak

• A kulturális turizmus iránt folyamatosan nő a kereslet, Európában a kultúra a 
mobilitás egyik legerősebb motivációja, elsősorban azok körében akik a nagyvárosok 
nyüzsgését elhagyva nyugodt, autentikus környezetet keresnek. 

• A komplex termékajánlatok szerepe felértékelődött. A magasan elkölthető jövedelem 
kevés szabadidővel párosul a turisták intenzív élményeket keresnek 

• Megváltozott turistaigények jelentős kihívásokat támasztanak a kulturális vonzerők 
számára
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Külső perifériák komparatív előnyei

• Természeti örökség, adottságok

• Kulturális örökség

• Településhálózati adottságok

• Helyi termékek

• Erős határmenti kapcsolatok
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Az országnak ez a legtávolabbi része 
az egész ország legcsodálatosabb 
darabja: a történelmi Magyarország 
utolsó tündéri mezeje.

(Móricz Zsigmond)
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A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA

A Középkori templomok útja 2011-ben
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A Középkori templomok 
útja 2013-ban

• Látogatóbarát fejlesztés

• NEM CSAK TEMPLOM!

• Élmények, élmények, élmények!

• Komplex célcsoport specifikus csomagok kialakítása és 
célzott marketingje (egyedi marketing mixek), folyamatos 
marketingkommunikáció
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Potenciális célcsoportok

• Kulturális turisták, örökségturisták

• Vallási, egyházi turisták

• Aktív turisták (kerékpáros, vízi turisták, 
természetjárók)

• Ifjúsági korcsoport

• Szenior korcsoport



2014.05.29.

21



2014.05.29.

22

STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEK

• Útvonal kiterjesztés, bővítés

• Borsod-Abaúj-Zemplén és Kassa megye 

• Hajdú-Bihar és Bihor megye (történeti Bihar)

• Vonzerőfejlesztés

• Középkori templomok helyreállítása a tematikus út mentén 

• Kiemelkedő jelentőségű műemlékek helyreállításának 
ösztönzése, elősegítése

• Szolgáltatásfejlesztés, termékfejlesztés
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A VERSENYTÁRSAKRÓL

Erősödő verseny:

• A vonzerők hálózatosodása
• A kulturális vonzerők felértékelődése
• Szaporodó tematikus utak (folytatódni fog a 

tendencia)
• A szomszédos országok turizmusa dinamikusan 

fejlődik
• Erősödő versenytársak
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Mária út

Szent Márton út

Gótikus út

Palóc út

Szilvaút

Magyar Zarándokút

Középkori templomok útja

Szent Jakab zarándokútSzent Erzsébet út

Kárpátok turisztikai út

Északi Várak útján

Gyöngyök útja

Kastélyút

Szatmári legendák útja

Torma út

Működési idő Hálózati jelleg Szervezeti forma Forrás abszorció Kommunikációs aktivitás Kommunikációs eszközök 

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft.

Deák Attila

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.

+36 20 376 7647

deak@szszbmfu.hu


