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1. Vezetői összefoglaló 
 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2016 (III.31.) sz. kgy. határozattal elfogadta a 

település Városmarketing és Turisztikai Stratégiáját, melynek időszakonkénti felülvizsgálata és 

továbbgondolása fontos feladat. Az elmúlt közel három év turisztikai tevékenységét vettük 

górcső alá a városban, értékeltük az eredményeket, a nemzetközi és hazai turisztikai trendek 

tükrében pedig javaslatot teszünk a követendő fejlesztési irányokra és szükséges marketing 

aktivitásokra.   

A szolnoki turizmus az elmúlt három évben jelentős sikereket könyvelhetett el. Az összes 

turisztikai mutató javult a városban, így nőtt a vendégszám, a vendégéjszaka szám és 

emelkedtek a turisztikai bevételek is. A látványos eredmények mögött komoly szakmai munka 

áll, melynek legfontosabb elemei a következők: 

 

 Az önkormányzat Városmarketing és Turisztikai Osztályának megalakulása, illetve 

tevékenységének megkezdése 

 A korszerű, egységes turisztikai arculat kidolgozása és konzekvens alkalmazása 

 A hatékony, korszerű, sokrétű célcsoport-centrikus marketing kommunikáció 

 Országos szintű turisztikai termékek létrehozása 

 A turisztikai attrakciók megvalósítása, új turisztikai fejlesztések  

 A turisztikai szektorban közreműködő szolgáltatók tevékenysége 

 

A település megújult turisztikai-marketing munkája a statisztikák javulása mellett egyéb 

területeken is megmutatkozik, javult a városi lakosság turizmushoz kapcsolódó attitűdje (lásd 

a lakosság körében végzett, a „Szolnok Megyei Jogú Város városmarketing stratégiájának 

felülvizsgálata, továbbdolgozása és cselekvési terv elkészítése” című szakmai anyagban közölt 

kutatás). Szolnok számos szakmai turisztikai és marketing elismerésben is részesült 

(Legvirágosabb úti cél, Iránytű 2017, Országos Városmarketing Díj, Marketing Gyémánt Díj, 

Év Turisztikai Attrakciója 2016 Díj). 

Az elért eredmények mellett azonban maradtak tennivalók, és a hazai - nemzetközi turisztikai 

piaci trendek alakulása új feladatokat jelez előre.  
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Az elkövetkező időszakban a sikeres marketingtevékenység folytatása mellett a további 

turisztikai fejlesztések megvalósítása fontos feladat, melyekhez a külső források használata 

elengedhetetlen:  

 Állami költségvetési források attrakció- és szálláshelyfejlesztésekre történő 

mobilizálása (a nagyobb pénzügyi keretek elérésében segíthet a Kiemelt Turisztikai 

Fejlesztési Térségi település státusz elnyerése) 

 Szálláshely- és egyéb szolgáltatásfejlesztések megvalósítása a piaci szereplők 

bevonásával 

 További EU-s támogatások elnyerése a 2021-2027-es pénzügyi ciklusban is 

 

A fenti célok eléréséhez szükséges a további turisztikai vonzerőfejlesztések előkészítése, 

melyek közül a legfontosabbakat a Tisza folyóra javasolt építeni. A kulturális turizmus, az 

egészségturizmus, az aktív turizmus, a sport, illetve a gasztronómia jó kiegészítője lehet a vízi 

turisztikai kínálatnak.  

Az elkövetkező években jelentős infrastruktúra (M4-es gyorsforgalmi út építése, Tiszai kikötő 

és kapcsolódó létesítmények fejlesztése, stb.) és vonzerő (Tiszaligeti Fürdőfejlesztés, Szolnok 

Vár! Szolnoki Művésztelep turisztikai célú fejlesztése, stb.) fejlesztések fejeződnek be 

Szolnokon. Bíztatóak a nemzetközi-hazai idegenforgalmi trendek is.  

 

Amennyiben a város folytatja megkezdett turisztikai-marketing tevékenységét, továbbá a 

turisztikai attrakciófejlesztések is megvalósulnak, úgy számíthatunk arra, hogy Szolnok 

turizmusa továbbfejlődik, egyre több látogató keresi fel a Tisza fővárosát, növelve ezzel a 

város- és a helyi vállalkozások turisztikai bevételeit.   
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2. Az elmúlt évek új trendjei, a nemzetközi és a magyar turisztikai piac 

változásai  
 

2.1. Nemzetközi turisztikai trendek 

 

A turizmus globális teljesítménye már jelenleg is figyelemreméltó, a gazdasághoz való 

hozzájárulása mintegy évi 7 billió dollár, a GDP közel 10%-át adja, és kb. minden 11. 

munkahely a turizmus területén működik. Az utóbbi időszakot vizsgálva elmondható, hogy 

2010 óta minden évben legalább 4%-kal nőtt a nemzetközi turistaérkezések száma. Ehhez 

hasonló megszakítatlan növekedési sorozatra az 1960-as évek óta nem volt példa. Az elmúlt 

évben a fejlett országokban gyorsabb (5%-os) volt a növekedés, mint a fejlődő országokban 

(ahol körülbelül 2,6%-kal nőtt a nemzetközi turistaérkezések száma). A 2016. évre vonatkozóan 

adatot szolgáltató 152 ország közül 124 (82%) a nemzetközi turistaérkezések számának 

bővüléséről számolt be, ebből 55 ország pedig kétszámjegyű növekedést könyvelhetett el. 

 

Európában 2016-ban 615 millió nemzetközi turistaérkezést regisztráltak, ami 2,1%-kal (+12 

millióval) több mint 2015-ben. Az Európai Unió 28 országában összességében 4,6%-kal bővült 

a nemzetközi turizmus, ezzel a vendégforgalomban részt vevők száma elérte az 500 millió főt. 

A további előrejelzések azt mutatják, hogy ez a nemzetközi mutató évente 3–4%-kal fog 

növekedni, Európa esetében pedig 2–3% közötti bővülés várható. A nemzetközi 

turistaérkezések száma 2030-ra várhatóan el fogja érni az 1,8 milliárdot (1. ábra). 

 

 

1. ábra: Előrejelzés a nemzetközi turistaérkezések számáról 2030-ig 

(Forrás: UNWTO) 
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Az UNWTO1 turisztikai világszervezet adatai szerint, a nemzetközi turistaérkezések száma 

ismét rekordot döntött, 2016-ban elérte az 1 235 milliót, ami 3,9%-kal (46 millió nemzetközi 

turistaérkezéssel) több mint 2015-ben volt. A 2009-es gazdasági világválságot követően 2016 

már sorban a hetedik év, amikor növekedést regisztráltak (1. táblázat). 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Éves 

átlagos 

növekedés 

2005–2015 
egész éves változás 

Világ +4,7% +4,7% +4,6% +4,1% +4,5% +3,9% +3,9% 

Európa +6,3% +3,9% +4,7% +1,8% +4,7% +2,1% +2,8% 

Ázsia és a 

Csendes-óceáni 

térség 

+6,5% +7,3% +6,8% +6,1% +5,4% +8,6% +6,5% 

Amerika +3,7% +4,5% +3,0% +8,5% +6,0% +3,9% +3,8% 

Afrika -0,7% +4,5% +4,5% +0,7% -2,9% +8,2% +4,7% 

Közel-Kelet -9,3% +3,2% -1,5% +8,4% +0,8% -4,0% +4,3% 

 
1. táblázat:A nemzetközi turistaérkezések számának változása (2011–2016) 

(Forrás: UNWTO) 

 

Szintén az UNWTO adatai szerint, az európai utazások 20%-a történik a helyi kultúra 

megismerésének fő motivációjával, emellett az európai utazók 60%-a érdeklődik a kulturális 

értékek iránt, bármilyen más fő motivációjú utazás során. Az európai utazások 40%-a esetében 

kap a kultúra központi szerepet. Az European Travel Monitor kutatásának eredményei szerint, 

az európaiak vakációinak 19%-a történt körutazás, 15%-a városlátogatás és 2%-a 

rendezvénylátogatás céljából. 

 

Az Európai Bizottság Eurobarometer kutatása kifejezetten kitér a városlátogatási motivációk 

vizsgálatára. A kutatás eredménye szerint, a városlátogatás az európai utazók 7%-a esetében 

jelenik meg elsődleges motivációként.  

 

A turisztikai trendek azt mutatják, hogy az utazók igényei jelentősen átalakulóban vannak, a 

kereslet ezért egyre inkább a komplex termékajánlatok irányába tolódik el. Azok a turisztikai 

célpontok, amelyek szélesebb programkínálattal rendelkeznek, versenyképesebbek a piacon. 

Az utazók választását a kutatások szerint az általános környezeti adottságok után leginkább a 

kulturális örökség befolyásolja, a kultúra a turisztikai imázs legfontosabb eleme. A desztinációk 

                                                           
1ENSZ Turisztikai Világszervezete (UN World Tourism Organization) 
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kiválasztásában a kulturális kínálat jelentős szerepet játszik, akkor is, ha nem kifejezetten 

kulturális céllal történik az utazás. Az adott helyszíneknek egyre élesedő nemzetközi 

versenyben kell helytállniuk. Világszerte – a hagyományos turisztikai célpontok mellett – egyre 

vonzóbbak az egyedi, különleges vonzerők, így a kelet-közép-európai térség iránti érdeklődés 

is növekszik. Általánosan elmondható, hogy a városlátogatások jelentősége egyre inkább nő, 

különösen az élhető, hangulatos, barátságos légkörű helyszínek vonzóak a turisták számára.  

 

A választásnál az egyik döntő szempont az ár-érték arány, továbbá az utazók minél rövidebb 

idő alatt minél több élményre vágynak, olyan célpontokat keresnek fel, amelyek ezt kínálják 

számukra. A növekvő mobilitás, a közlekedés és a kommunikáció költségeinek csökkenése a 

turizmusra is élénkítően hat. Az utazók ugyanakkor egyre tájékozottabbak és magasabb 

minőségű szolgáltatásokat igényelnek. A fogyasztói igények, piaci trendek gyors változása a 

szolgáltatók részéről folyamatos kutatást, tájékozódást és reagálást igényel.  

 

A keresletet befolyásoló nemzetközi trendek közül, melyek a turizmus területén érvényesülnek, 

leginkább a gazdasági változások alakítják a folyamatokat. Az adott országok aktuális 

gazdaságpolitikai helyzete jelentős hatással van az utazási hajlandóságra. A vendégforgalmi 

adatok elemzésénél is többször hivatkoztunk a gazdasági válság okozta visszaesésre, ami ugyan 

már kiegyenlítődni látszik, de napjainkban újabb globális kérdés, a biztonság kerül előtérbe, 

ami az utazásokat hasonló mértékben érinti. A gazdasági hatások a küldő piacok potenciálját is 

befolyásolják: a feltörekvő piacok esetében átrendeződés figyelhető meg, különösen élénk 

érdeklődés mutatkozik az ázsiai térségből Európa irányába.  

 

Az utazások során egyre nagyobb az igény új kultúrák megismerésére, a vendégek érdeklődőek, 

kíváncsiak, nyitottak új ismeretek befogadására. Az utazások típusai között népszerűbbé válik 

a városnézés mellett a vásárlás, sőt, a státuszszimbólumnak számító utazások is. A szorosabb 

időbeosztás miatt általánosabb a több, rövidebb utazás, a felgyorsult világban az utazók rövid 

idő alatt minél több élményt szeretnének gyűjteni. Egyre inkább jellemző az utazók aktív 

részvétele az attrakciók felfedezésében, növekszik az igény a helyi kultúrák, szokások, 

közösségek megismerésére. A turisztikai szolgáltatások területén kreatív megoldások 

szükségesek, amelyek egyben költséghatékonyak is.  
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2.2. Kishajós trendek a turizmusban 

Szolnok turizmusában meghatározó szerepet kell kapnia a tiszai vízi turizmusnak, ezért a terület 

trendjeivel részletesen is foglalkozunk. 

 

Változó igények a kishajózásban 

 

A turisztikai szektorban jelentős változások zajlanak az utazási szokások terén is. Az 

egészségtudatos és környezettudatos életmód és szemléletmód, a természetközeli élmények 

egyre intenzívebb keresése egyre nagyobb teret nyer, a környezetben elérhető unikális 

élmények iránti kereslet dinamikus növekedése tapasztalható. A természeti környezeten 

alapuló, azzal szoros kapcsolatban lévő turizmusfajták piaci részesedése mára elérte a 20%-ot 

és további növekedésre számítanak a szakemberek, melynek üteme meghaladja az átlagos 

növekedési ütemet. 

A természetközeli élményeket nyújtó aktív turisztikai termékek és attrakciók körébe tartozik, 

abban igen jelentős a vízi turizmus. A vízi turizmusban természetesen szerepet játszik az evezős 

turizmus, a sport turizmus, az elmúlt években azonban az ún. kishajós turizmus (jachtok, 

motoros kishajók és csónakok) területén zajlottak le a leglényegesebb trendváltozások.  

 

A kishajós turizmus legfontosabb trendjei a következők: 

 A különleges, innovatív, újszerű és egyre nagyobb tömegeket megmozgató élményorientált 

termékek iránti igény növekedése 

 A kényelmi szempontok előtérbe kerülése 

 Míg korábban jellemzően a kishajós társadalom döntően önálló hajóval rendelkezett, addig 

a mai generáció (kiemelten az Y és Z) már nem akar saját tulajdonú hajót 

 Különleges bérlési igények megjelenése 

 Baráti vagy családi társaságok mellett üzleti turisták, csapatépítő tréningek résztvevőinek 

megjelenése a keresleti oldalon 

 Új technológiai megoldások feltűnése a piacon mind a kishajók, mind a kapcsolódó 

szolgáltatások területén 

 A külön vezetői engedélyt nem igénylő, annak megléte nélkül is bérelhető és vezethető 

kishajók iránti igény előtérbe kerülése 
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Az új típusú vízi járművek legfontosabbjai az úgynevezett e-járművek, melyek térnyerése egyre 

erőteljesebb. Ezen innovatív járművek új utakat nyitnak, megnyitják a lehetőséget a piac 

kiszélesítésére, a tömegturizmus irányába. A külön vezetői engedélyt nem igénylő, annak 

megléte nélkül is bérelhető és vezethető kishajózás lehetősége, ezen alternatíva megjelenése és 

elterjedése a kereslet permanens növekedését vetíti előre. A hosszabb időt igénylő hajóvezetői 

képzések, vezetői engedélyek megszerzése iránti kereslet egyre elenyészőbb. 

 

A hajók élményszerzői eszközként történő használata egyedi lehetőségként jelenik meg. A 

hagyományos szárazföldi eszközöktől eltérően hangulatos, új impulzusokat nyújt, minden 

korcsoport számára különleges élményeket biztosít. A kishajózás töretlen népszerűségét hűen 

tükrözi az oktató iskolák-, nyári gyermek táborok-, tanfolyamok számának és a résztevők 

számának folyamatos növekedése, így elmondhatjuk, hogy a mai gyermekek, a felnövekvő 

generáció lesznek a jövő vitorlázói, sportolói, vitorlás turistái.  

 

2015-ban az ECSIP (European Competitiveness and Sustainable Industrial Policy) konzorcium 

szerkesztésében jelent meg egy tanulmány a rekreációs és szabadidős piacra dolgozó hajóépítő 

cégek versenyképességéről, melyben több fejezet is foglalkozott a vízi turizmus európai 

helyzetével. A kishajózás kiemelt jelentőséggel jelenik meg a tavi és folyami desztinációk 

szolgáltatási palettáján, jelentőségteljes a szezonhosszabbító hatása, a turisztikai költések 

növelése, a tartózkodási idő és a visszatérési hajlandóság pozitív irányba történő elmozdítása 

kapcsán pedig szignifikáns a jelenléte a turisztikai kínálatban.  

 

Az Európai Unióban továbbra is stabil, erősödő piaci kilátásokkal számolhatnak a kishajó 

kikötők tulajdonosai, aminek az egyik legbiztosabb pillére a charter cégek szempontjából az 

Európán belüli kishajós turizmus. Ugyanakkor a kikötőkről szólva az is megemlítésre kerül, 

hogy a vendégek igényeit csak csekély mértékben veszik figyelembe a kikötők üzemeltetői, 

ezért az egyes kikötők között jelentős színvonalbeli különbségek tapasztalhatók. 
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Technológiai újdonságok a kishajózásban, vízi sportokban 

 

Új vízi járművek  

 

Az elektromos hajózás, kishajózás egyre népszerűbb, mert nem kell hozzá profi vitorlástudás, 

sőt, a 7 méternél rövidebb, 7,5 kilowattnál kisebb teljesítményű hajókhoz még vezetői engedély 

sem szükséges. Az e-hajók így megteremtik a hajókázás lehetőségét a turisták minél szélesebb 

közönsége számára. Az emberek többsége a sport, a mítosz, a kihívás, azaz a vitorlázással 

szemben a víz élvezetét részesíti előnyben. A világtendencia szerint, az eladott kedvtelési célú 

hajók már 80%-a motoros, és mindössze 20%-a csak a vitorlás. 

 

Az elektromos hajók térhódítása a magyarországi folyókon is érezhető, bár statisztikai adatok 

egyelőre csak a Balatonról vannak. A Balatonon 10 év alatt 1000 db-ra növekedhet az 

elektromos hajók száma, melyek között minden kategória megtalálható a motorcsónakból 

átalakított villanymotoros hajóktól kezdve a 12 méter hosszúságú elektromos jachtokig. Ez 

rendkívül jelentősnek mondható, mivel jelenleg összesen mintegy 6-7000 db hajó található a 

Balatonon, melyek közül megközelítőleg 300 hajó közlekedik elektromos motorral. Az 

elektromos hajók igen széleskörű palettája a négyszemélyes családi hajókázást is lehetővé teszi 

minden erőfeszítés nélkül, ugyanakkor a baráti 12 fős társaságok, céges csapatépítő programok 

kiszolgálása is lehetővé válik.  

 

A 7 méternél rövidebb hajók között is számos választási lehetőség nyílik az 5-6 személyes 

kategóriában, míg a 7 méter feletti hosszúságú hajók esetében 8-10 típust gyárt a két hazai 

hajógyár. Ezeknél a hajóknál az elsődleges cél nem a sebesség fokozása, hanem a hajókázás 

érzése a vitorlásokhoz hasonló tempóban. Fürdőtavon ez a biztonságos sebességtartomány, ez 

az európai trend, a jelenlegi akkumulátortechnológia és az ár–érték arány szól ezen megfontolás 

mellett. A 6-6,6 méteres hosszúságú, sportosabb félsikló hajók közül a csúcsmodellek 

végsebessége 25 km/h is lehet. Ez már elegendő akár egy vízisízőnek is, de azzal kell kalkulálni, 

hogy a hajó a csúcssebességet legfeljebb egy órán át tudja tartani, így az elektromos töltést a 

kikötőkben biztosítani kell. A sebes sodrású folyók esetében az adatok természetesen függnek 

attól, hogy folyásirányban, vagy ellentétesen haladunk. 
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1. kép: Illusztráció a kishajós turizmus szemléltetésére 

(Forrás: Kishajós élmények a Balatonon, Budai és Társa Kft.) 

 

Az elektromos hajók ugyanakkor nem csupán a szabadság érzését adják a szabadidejüket vízen 

töltő turistáknak, hanem kifejezetten praktikus célokra is használhatók, lehet ugyanis rajtuk 

akár kerékpárt is utaztatni, ezzel mintegy kiszolgálni a Bejárható Magyarország Program egy 

másik fontos szegletét, a kerékpározást is. Így lehetővé válik a több jármód közötti kényelmes 

váltás is.  

 

Terveznek ma már olyan hajókat is, amelyeken a kerekes székbe kényszerült emberek is 

kényelmesen utazhatnak, így egy újabb fontos turisztikai célcsoport számára is elérhetővé válik 

a kishajózás.  

 

Az Egyesült Államokban eladott kishajók többsége az úgynevezett Pontoon hajó (2. kép). Ezek 

a vezetői engedély nélkül is vezethető hajók katamarán testre épülnek és akár 25 

négyzetméteres teret is kínálnak az utasoknak.  

 

2. kép: Illusztráció a Pontoon hajók bemutatására 

(Forrás: Kishajós élmények a Balatonon, Budai és Társa Kft.) 

 

A klasszikus hajókázás mellett így akár kisebb partiknak, grillezéseknek is helyet adhatnak. 
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A környezetvédelem szempontjainak figyelembevételével a hajók kialakításánál ügyelnek a 

káros anyagok kibocsátásának teljes megszüntetésére, a csendes motor kialakításra, 

gyakorlatilag a hajók 100 %-osan környezetbarát módon üzemelnek.  

 

A kisebb hajók feltöltéséhez normál áram használható, a nagyobb hajókhoz, illetve 

megnövekedő hajószám esetében pedig speciális e-töltő pontok kiépítése szükséges. 

A környezetvédelem terén komoly eredményeket értek el az akkumulátor gyártók is. A mai 

elektromos hajók már fejlett, hosszantartó, 6-7 évig használható tartós akkumulátorokkal 

felszereltek. Az újfajta mélyciklusú akkumulátorok (AGM, ZENITH) előnye, hogy teljesen 

zártak és gondozásmentesek, túltöltésre sokkal kevésbé érzékenyek, nagy áramleadás 

képességűek, csekély belső ellenállásúak, 80%-os kisütési mélységgel rendelkeznek (ami a 

folyadékos akkumulátoréval vetekszik), rendkívül alacsony önkisülésűek, továbbá komoly 

használat mellett minimum 650-700 ciklust garantálnak. Gyakorlatilag a zárt akkumulátorok 

előnyeit sikerült ötvözni a savas akkumulátorok strapabíróságával. Az akkumulátor 

feltöltéséhez a töltőbe beépített mikroprocesszor biztosítja az automatatöltést és a hosszabb 

idejű felügyeletmentes tárolást is. 

 

Az elektromos jetski, amely a környezetvédelmi előírásoknak teljesen megfelelően működik, 

sebessége nem éri el a benzinmotoros társaiét, de főként a gyermekek számára élményszerzési 

lehetőségként színesíti a szolgáltatási palettát. Egy töltéssel 10-12 órás működésre képes.  

 

Az elektromos hajóiparban egy új szárnyashajó jelent meg. A víz fölött sikló bogárszerű jármű 

2018 tavaszán került piacra. A Quadrofoil névre hallgató kétszemélyes motorcsónak szinte 

hangtalanul siklik a víz fölött hydrofoil technológiájának köszönhetően. Amint a csónak eléri a 

11 km/h sebességet, a hydrofoil szárnyak kiemelik a hajótestet a vízből, így gyakorlatilag a víz 

fölött repül. Ezáltal csökken a hajó súrlódása, ami gyorsabb és hosszabb távú haladást tesz 

lehetővé, és a minimális merülés miatt a sekélyebb vizeken is megállja a helyét. 

 

Az elektromos motorral működő hajó nem szennyezi a környezetet és a zajszint minimumon 

tartása a víziállatok természetes viselkedését sem befolyásolja. A minimáldizájnt követő 

hajótest kezelése is nagyon egyszerű. Bonyolult fedélzeti vezérlőpult helyett csak egy 

érintőképernyős kormány irányítja a vízi járművet, mely a sebességről és az akkumulátor 

töltöttségi szintjéről is közöl adatokat. Egy töltéssel közel 100 km megtételére alkalmas a 24 
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km/órás végsebességű motor, ami főleg rövid távú használatra teszi alkalmassá a Quadrofoilt. 

Mindemellett a szárnyashajó egyáltalán nem olcsó mulatság, közel 4,5 millió forintos 

irányárával. 

 

A legújabb fejlesztés, az elektromos hajóknál a napenergia hasznosítását is lehetővé tevő 

napelemmel ellátott kishajók, melyek hasonlóan az egyszerű elektromos hajókhoz nem 

bocsátanak ki káros anyagokat, tehát teljes mértékben környezetbarát kialakításúak, nincs 

szükség a kikötőkben elektromos áramra, hiszen a töltést a nap energiája adja. A maximum 15 

km/órás sebességre képes hajók mindennapos használatban napi 4 órát, csak hétvégi 

használatban napi 20 órát is üzemelnek egy töltéssel. 

 

Új kikötői technológiák 

 

A balatoni vízhez kapcsolódó szezon igen rövid, a kikötők jelentős részében a hajókat ősszel ki 

kell emelni a vízből és csak tavasszal lehet visszahelyezni. A jelenkori találmányoknak 

megfelelően ugyanakkor már létezik olyan technika, amely ezt a problémát megoldja, 

mégpedig a vízforgató technológia. A hajók téli tárolását úgy oldják meg, hogy a hajó körül 

szivattyú keringeti a vizet, ami így nem tud befagyni. Az akár 100 ponton csatlakoztatható 

szivattyú rendszer segítségével 5-500 méteres távolságból is lehet a víz saját hőjét áramoltatni. 

A megoldási lehetőséget néhány kikötő már alkalmazza, így ezekben a kikötőkben akár 

márciusban is hajózhatunk, természetesen a kikötőn kívüli víz állapotának figyelembe 

vételével.  

 

A jelenlegi elektromos hajók töltését az áramvezetékkel ellátott kikötők biztosítják. A jövőben 

elképzelhető olyan hullámvédett helyeken kialakítható úszó napelempark kiépítése is, mely a 

kikötők áramellátásban is szerepet tölthet be. 
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2.3. Magyarországi turisztikai trendek 

 

Míg a nemzetközi turistaérkezések száma világszinten 4,7%-kal, Európában 3,9%-kal 

emelkedett, a Közép- és Kelet-európai régióban pedig enyhe csökkenést mutatott, addig 

Magyarországon rekordot döntött a turizmus forgalma az utóbbi években. Az ágazat 

nemzetgazdasági jelentőségét híven tükrözi, hogy jelenleg a bruttó hazai termék (GDP) 

csaknem 9%-át adja, szerepe pedig a foglalkoztatásban is kimagasló, hiszen a turizmus 

foglalkoztatja a hazai munkavállalók több mint 11%-át. A hazai turisták utazási döntéseiben a 

válság éveitől új tendencia figyelhető meg, mely a belföldi turizmus jelentőségét erősíti: az 

utazásban résztvevők utazásra való hajlandósága változatlan maradt, azonban a távolabbi, 

egzotikus desztinációk helyett inkább saját országukban vagy szomszédos, közeli országokban 

elégítik ki utazási igényeiket.  

 

A magyarországi turizmus az utóbbi években tehát soha nem látott mértékben fejlődött, a 2008-

2010-es gazdasági visszaesést követően 2011-től sorra dőlnek meg a vendégforgalom és az 

ebből származó bevételi adatok2 rekordjai. Évente csaknem 15 millió többnapos belföldi utazás 

történik, melyeken a magyar lakosság csaknem 300 milliárd forintot költ el. A Magyarországra 

érkező külföldi turisták száma évente meghaladja a 17 milliót, ebből 10 milliónál nagyobb 

számban több napra jönnek. A külföldi turisták kiadásai több mint 1000 milliárd forintot tesznek 

ki. Előrejelzések szerint 2028-ra a magyar GDP 7,9 %-át (3667,5 milliárd forintot) termeli meg 

a turisztikai iparág, míg a foglalkoztatottak száma 359 ezerre (8,0 %) nő.  

 

A budapesti Liszt Ferenc Repülőtér forgalma szintén évről évre növekszik, 2017-ben több mint 

13 millió utast fogadott. Hazánk legfőbb küldőpiacai: Németország, Egyesült Királyság, 

Csehország, Ausztria, Lengyelország. A magyarországi közlekedési infrastruktúra fejlődése 

jelentősen hozzájárul a vendégforgalom növekedéséhez, ahogyan a szálláshely-kapacitások 

bővülése is. Az MSZÉSZ trendriportja3 szerint, 2017-ben a magyarországi szállodai szobák 

száma meghaladta az 55 ezret, melyek közül 35 ezer a fővároson kívül található. A tavalyi 

évben összesen 13 új hotel nyílt meg, 844 szobával. A szállodák átlagos kihasználtsága 59%.  

 

                                                           
2 A felhasznált adatok a KSH adatbázisából származnak. 
3 Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 
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A szállodai belföldi forgalomban jelentős a SZÉP kártyák felhasználásának aránya: 17.049 

millió forint volt, ami a belföldi szállásdíj-bevételek közel 20%-át tette ki. 

 

A belföldi utazások során legjellemzőbb a saját régión belüli, illetve a szomszédos régióba 

történő utazás. A statisztikai adatokon túl általános trendként megállapítható, hogy a 

magyarországi turizmust az erőteljes területi koncentráció és a szezonalitás egyidejűleg 

jellemzi. Budapest után a fürdővárosok és a Balaton-parti települések a legnépszerűbbek a 

turisták körében. Az összes vendégéjszaka 15%-a júliusban, 16%-a augusztus hónapban 

realizálódik, ezért valamennyi szezonkiegyenlítő és területi koncentrációt csökkentő turisztikai 

beruházás pozitív elmozdulást generálhat. A belföldi utazások fő motivációi között jelentős 

szerepe van a rokonok, barátok, ismerősök meglátogatásának (=VFR, 6,5 millió utazás), ezt 

követi hasonló arányban az üdülés, szórakozás, pihenés. 

 
 

2. ábra: A turisztikai célú többnapos belföldi utazások motiváció szerinti megoszlása 

(Forrás: KSH, MTÜ) 

 

A belföldön főutazásukat eltöltők körében a helyszín kiválasztásában elsősorban a kedvező 

természeti adottságok, mások ajánlása, és a kedvező árak szerepelnek. A megkérdezettek 

csupán ezt követően tesznek említést a kulturális adottságokról, ugyanakkor a főutazás során 

végzett tevékenységek között a kikapcsolódást és fürdőzést követően a városlátogatást és a 

kulturális látnivalók megtekintését említik (2. ábra). 

 

A szervezés és lebonyolítás szempontjából elmondható, hogy a látogatók többnyire saját maguk 

számára szervezik meg az útjukat, a csoportos utak egyre kevésbé jellemzők. Növekszik 

VFR (44,9%)

Üdülés, szórakozás (42,3%)

Egészségmegőrzés (4,4%)

Hobbi jellegű munkavégzés (3,8%)

Kulturális rendezvény,
sportrendezvény (2,0%)
Hivatalos cél (1,5%)

Iskolai tanulmányút, tábor (1,2%)

A turisztikai célú többnapos belföldi utazások megoszlása 
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ugyanakkor az igény a komplex turisztikai termékek iránt, amelyek megvalósításához szoros 

együttműködés szükséges a projekt környezetében működő egyéb szolgáltatókkal, 

vállalkozókkal. Ennek következtében a látogatónak egy vagy akár több napos program is 

kínálható, néhány attrakció összefűzésével, étkezési és szálláshely szolgáltatás biztosításával 

egyetemben. Kiemelten nő továbbá az igény a tematikus útvonalak iránt, amely az összehangolt 

marketinget megvalósító nemzetközi utak kiépülésén is nyomon követhető. A desztinációk 

megközelíthetősége, közelsége és biztonsága előtérbe kerül, azonban a helyszínválasztásnál 

továbbra is döntő szempont az ár-érték arány.  

 

A magyarországi turisztikai termékkínálat igen színes és sokrétű, az utóbbi időben 

országszerte számos fejlesztés valósult meg, döntően európai uniós pályázati támogatással. A 

kulturális turizmus iránt érdeklődők az épített örökség, múzeumi létesítmények mellett közel 

2000 fesztivált látogathatnak meg mind a négy évszakban. Termálvizeink, gyógyvizeink és az 

erre kialakított – elsősorban vidéki – szállodakapacitások is nagy népszerűségnek örvendenek. 

Az aktív turisztikai kínálat elsősorban tavasztól őszig nyújt kikapcsolódási lehetőséget. A bor 

és gasztronómia területén is egyre színvonalasabb kínálatot találnak az érdeklődők. A városok 

helye a turizmusban egyrészt a kulturális turizmus részeként értelmezhető, másrészt a fenti 

komplex termékkínálat szerves részét képezik.  

 

Ahogyan a mindennapokban, úgy a turizmus területén is gyorsan változó igényekkel 

találkozhatunk, ugyanakkor egymással ellentétes keresleti tendenciák is megjelennek. A 

keresletre ható tényezők között Magyarországon is fontos megemlíteni a kommunikációs 

csatornák változását. Egyre inkább teret nyer az internet és az okos eszközök használata mind 

az információgyűjtésben, tájékozódásban, mind pedig az utazások megszervezésében. A 

korábban megszokottól teljesen eltérő, új technológiák jelennek meg, az interaktivitás a 

mindennapi élet része. Több korosztály aktív, közöttük felértékelődik a mobil idősek, illetve a 

legfiatalabb Y és Z generációk szerepe. 
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2.4. A hazai turisztikai forgalom alakulása 

 

A KSH adatai szerint, 2016-ban a kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevő vendégek száma 

11.117.294 fő (+7% az előző évhez képest), az általuk eltöltött vendégéjszakák száma pedig 

27.629.453 éjszaka volt (szintén 7%-kal nőtt az előző évhez viszonyítva). 

 

 

3. ábra: A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszaka számának változása (ezer éj) 

(Forrás: KSH, MTÜ) 

 

Az utóbbi évtized adatait vizsgálva megállapítható, hogy a magyarországi vendégforgalom 

jelentősen növekedett, mivel a 2016-ban regisztrált vendégéjszakák száma a 2007-ben mért 

adatokhoz képest összesen 37,3%-kal emelkedett, ami a belföldi 38,9%-os- és a külföldi 35,7%-

os növekedésnek köszönhető (3. ábra). 

 

A Magyarországra érkező külföldi vendégek száma 2016-ban 52,9 millió fő, a tavalyi évben a 

hazánkba látogatók 40,5%-a, a többnapos látogatók 88,3%-a érkezett turisztikai céllal. A 

többnapos látogatásokon belül a szabadidős turizmus dominált (81%). A turisták mellett 

további 31,4 millió látogató érkezett, többségük egynapos tranzitutas vagy egy napra érkező 

bevásárló volt. Így összesen 21,4 millió külföldi turista látogatott Magyarországra. A turisták 

62,8%-a több napig tartózkodott az országban.  
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4. ábra: A külföldi vendégéjszakák számának alakulása Magyarországon (ezer éj) 

(Forrás: KSH) 

 

A KSH adatai szerint, a legalább egyéjszakás távolléttel járó belföldi utazásokon a magyar 

lakosság közel fele vesz részt. 2016-ban a magyar lakosság által tett többnapos belföldi 

utazások száma 14,4 millió volt. Ezek döntő többsége, mintegy háromnegyede 1–3 éjszakás 

(10,7 millió utazás), 26%-a pedig 4 vagy több éjszakás (3,8 millió utazás) volt.  

2016-ban a többnapos belföldi utazások során a magyar lakosság összesen 309 milliárd forintot 

költött. A legnagyobb bevétel (211 milliárd forint) az üdülés, szórakozás, pihenés motivációval 

történt utazásoknak köszönhető. A belföldi többnapos utazások során a Balaton régió, mint úti 

cél továbbra is a legnépszerűbb a Budapesten, Pest megyében és a Nyugat-Dunántúlon élők 

körében. A többi régió esetében a legjellemzőbb úti cél saját régión belül van, a kelet-

magyarországi megyék lakói körében a Budapest–Közép-Dunavidék turisztikai régió, a közép- 

és dél-dunántúliak esetében pedig a Balaton régió áll a második helyen.  

 

5. ábra: A belföldi vendégéjszakák számának alakulása Magyarországon (ezer éj) 

(Forrás: KSH, MTÜ)  
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2.5. A Magyar Turisztikai Ügynökség tevékenysége 

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (MTÜ) 2016 óta a hazai turisztikai ágazat kormányzati 

szervezete, hozzá tartozik valamennyi, a területet érintő kérdés4. A szervezet fő feladatai között 

szerepel a turizmusfejlesztés irányítása, az erre vonatkozó stratégia megalkotása, továbbá a 

turizmus-marketing országos szintű koordinációja. Az MTÜ tevékenységi körébe tartozik még 

a turisztikai országmárka fejlesztése és kommunikációja. Ellátja továbbá a törvénybe foglalt 

desztinációfejlesztési feladatokat, a térségek településsoros lehatárolását, a turisztikai 

helyzetelemzéseket, a problémák és potenciálok feltárását, a priorizálási és beavatkozási pontok 

meghatározását, a térségi és kormányzati egyeztetéseket.  

 

A turizmusfejlesztés fő irányait a kormány által elfogadott, Nemzeti Turizmusfejlesztési 

Stratégia 2030 c. dokumentum határozza meg. A stratégiában foglalt fejlesztési tevékenység 

országos szintű koordinációja szintén az MTÜ feladata. A fejlesztések területi alapon történnek, 

desztinációs szemléletben, ehhez a kiemelt fejlesztési térségek kijelölése már megkezdődött. 

Az egyes térségekben fejlesztő cégek létrehozásával fogják össze a helyi és állami szintű 

stratégiai tervezést, illetve az ott felhasználható kormányzati és európai uniós finanszírozási 

lehetőségeket. 

 

A fejlesztőcégek olyan 100%-ban állami tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaságok, 

amelyek létrehozására a turizmusfejlesztési törvény (2016. évi CLVI. törvény a turisztikai 

térségek fejlesztésének állami feladatairól) ad felhatalmazást. Céljuk az adott térségben a 

kiemelt állami turisztikai beruházások gyors és hatékony megvalósítása. A társaságok felett a 

tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 

gyakorolja. A fejlesztőcégek kapcsolatot tartanak továbbá a helyi szereplőkkel, megfelelő 

szakmai tudással, felkészültséggel, menedzsment kapacitásokkal és helyismerettel rendelkezve 

támogatják az országos és a térségi szint fejlesztéseinek összehangolását, gondoskodnak a 

termék-alapú és desztinációs fejlesztési logika összhangjának megteremtéséről.   

                                                           
4A szervezet honlapja a www.mtu.gov.hu címen érhető el.  

http://www.mtu.gov.hu/
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2.6. Kiemelt turisztikai fejlesztési körzetek megalakulása 

 

A Magyarországon állandó forráshiánnyal küzdő önkormányzatok számára stratégiai kérdés, 

hogy hogyan, milyen módon lehet a turizmusfejlesztésbe minél több külső forrást (állami 

forrást, EU-s pályázati forrást, magántőkét) bevonni. 

A turisztikai fejlesztések fókuszai az elmúlt időszakban alapvetően változtak meg. Míg eddig a 

konvergencia régiókban levő települések azonos eséllyel jutottak hozzá az EU-s forrásokat 

elosztó pályázati pénzekhez és tudtak turisztikai attrakciókat és szolgáltatásokat fejleszteni, 

addig az új kormányzati koncepció szerint a fejlesztések elsősorban a kialakításra kerülő 

turisztikai desztinációkban valósulnak majd meg.  

Az új fejlesztési koncepció a turisztikai térségek (desztinációk) fejlesztésének állami 

feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvényben jelent meg, a magyar állam a törvénybe foglalt 

desztináció-fejlesztési feladatokat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (MTÜ) útján látja el. 

Az ügynökség eddig öt turisztikai fejlesztési térséget (6. ábra) jelölt ki (Sopron-Fertő; Balaton; 

Dunakanyar; Tokaj - Felső-Tisza – Nyírség; Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy, Tisza-tó). 

 
 

6. ábra: Kiemelt turisztikai fejlesztési térségek Magyarországon 

(Forrás: MTÜ) 
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Bár a kiemelt turisztikai desztinációk fejlesztése még csak most kezdődik, de azt már látni lehet, 

hogy a kormányzati szándék szerint: 

 A térségekbe koncentrálják az EU-s forrásokat (GINOP) 

 A térségekbe jelentős hazai forrásokat irányítanak 

 A Kisfaludy-program szálláshely fejlesztési pályázatai e térségek területén sokkal 

szélesebb és jobb feltételrendszert kínálnak 

 Számítani lehet arra is, hogy a költségvetési forrásból finanszírozott turisztikai 

marketing is ezeket a térségeket fogja segíteni 

 

A kiemelt turisztikai fejlesztési körzetek forrásokhoz jutásának lehetősége is jól látszik, 

azonban igazán ez majd a 2021-2027-es EU-s pénzügyi ciklus pályázatainál mutatkozik meg 

igazán. Arra lehet számítani, hogy a legfontosabb EU-s forrásokból finanszírozott turisztikai 

fejlesztési pályázatoknak csak azok a települések lehetnek alanyai, amelyek valamelyik kiemelt 

turisztikai fejlesztési körzetbe beletartoznak majd.  

 

Nagy valószínűség szerint, a kiemelt turisztikai fejlesztési körzetek megalakulása hamarosan 

lezárul. Egyelőre terv szinten ismert további magyarországi fejlesztési térségek a következők: 

Békéscsaba-Gyula; Mátra-Bükk; Pécs-Villány; Szeged-Hódmezővásárhely; Szigetköz-

Pannonhalma-Győr.  

 

Azok a települések, melyek a vonatkozó jogszabályokban nem kerülnek nevesítésre, a pályázati 

rendszer megjelenésekor már nem lesznek olyan pozícióban, hogy érdemi lobbytevékenységet 

tudjanak kifejteni a turisztikai forrásokhoz való hozzáférésük érdekében.  
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2.7. Pályázati, finanszírozási rendszer 

 

Az egyes térségek, illetve városok turisztikai fejlesztését több pályázati, és egyéb finanszírozási 

rendszer támogatja. A hazai kormányzati programok közül a legjelentősebbek a Modern 

Városok Program, továbbá a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program.  

A Kisfaludy Program5 a hazai turisztikai fejlesztéseket összefogó kormányzati ernyőprogram, 

melynek célja, hogy 2030-ig Magyarországot Közép-Európa turisztika központjává tegye. Ezt 

olyan desztinációs szemléletű, innovatív és komplex turisztikai fejlesztési projektek 

támogatásával éri el, amelyek gazdaságilag fenntarthatóak, és az egyes termékek 

összekapcsolódásán keresztül erősítik a térségi kínálatot, oldják a turizmus szezonális 

egyenlőtlenségeit. A program alapvető törekvése, hogy az egyes turisztikai élményelemek 

láncba szervezését ösztönözze a kiemelt desztinációkban (szálláshelyeket az attrakciókkal, 

attrakciókat egymással). Ezzel közvetlenül növelhető az élménypontok tömege, ami hosszabb 

tartózkodási időt és magasabb vendégköltést eredményez. 

A Kisfaludy Program az uniós támogatások mellett jelentős hazai költségvetési forrásokra is 

épít, így a hagyományos beavatkozási pontokon (kiemelt attrakciófejlesztés) túl olyan 

területeken is alkalmazható (pl.: szálláshelyfejlesztés), amelyekre a 2014-2020-as tervezési 

időszak pályázati konstrukciói keretében uniós fejlesztési forrás nem biztosítható. Az 

ernyőprogram induló projektje a 2017 tavaszán meghirdetett Balatoni Strandok Fejlesztése 

Konstrukció volt, melynek révén 38 tóparti település 55 önkormányzati strandja több mint 1,8 

milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A minőségi élménykínálat kialakításához szorosan kapcsolódik a turisztikai infrastruktúra 

meghatározó elemének számító szálláshelyek fejlesztése is. A Kisfaludy Program 

zászlóshajójaként hazai forrásból útjára indított Kisfaludy Szálláshely-fejlesztési Konstrukció 

2030-ig tartó futamideje alatt mintegy 300 milliárd forintos fejlesztéssel lehetővé teszi a 

szálláshelyek minőségi megújulását.  

 

 

                                                           
5 A szervezet honlapja a www.kisfaludyprogram.hu címen érhető el. 

http://www.kisfaludyprogram.hu/
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A Modern Városok Program (MVP) a Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok 

önkormányzatai közötti együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 

1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat, illetve a Modern Városok Program végrehajtásáról szóló 

250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet támogatja a megyei jogú városok fejlesztéseit. A program 

I. üteme 2015-ben indult 13 város kijelölésével, melyek között Szolnok is szerepelt. A II. ütem 

során további hat településsel kötött megállapodást a kormányzat, 2018-ra pedig mind a 23 

MJV bekerült a programba. Az MVP keretében 2018 júniusáig 850 milliárd forint fejlesztési 

forrás lehívása történt meg. A program teljes összege 3500 milliárd forint, amiből országosan 

több mint 250 projekt valósul meg, ezek többsége infrastrukturális beruházás, de számos 

közülük közvetlenül a turizmushoz kapcsolódik. 

 

A fentiek mellett a 2020-ig tartó időszakban további jelentős fejlesztési források állnak 

rendelkezésre európai uniós pályázatok keretében. A turizmus fejlesztésére elsősorban a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) és a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) nyújt lehetőséget, illetve további támogatások 

érhetőek el az infrastruktúra-fejlesztés, a városfejlesztés, és a humán erőforrás fejlesztés 

pályázati konstrukciókban. Szolnok városa az utóbbi időszakban több fejlesztést is elindított, 

továbbá megvalósított ezen források felhasználásával. 

 

Fontos megemlíteni, hogy az operatív programok mellett számos témakörben elérhető 

közvetlen brüsszeli városfejlesztési támogatás. Az Európai Bizottság az innovatív 

városfejlesztési tevékenységekhez forrást biztosít az európai városok számára ahhoz, hogy a 

2014-2020-as időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból összesen 372 millió euró 

keretösszeg erejéig innovatív projekteket finanszírozzanak. A cél a konkrét megoldások 

meghatározása, tesztelése és terjesztése a közös városfejlesztési kihívások kezelésére. 

Az Európai Bizottság által közzétett negyedik pályázati felhívás az innovatív városfejlesztési 

tevékenységek területére összpontosít, melyhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

keretében 92 millió euró áll majd rendelkezésre különféle városi kihívásokra választ adó 

innovatív megoldások finanszírozására. Ilyen például a levegőminőség, az éghajlatváltozás, a 

lakhatás vagy a munkahelyek és készségek a helyi gazdaságban. A pályázati felhívás célja 

továbbá a digitalizálással, a környezetvédelemmel és a befogadással összefüggő projektek 

finanszírozása is.   
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3. Szolnok turizmusának alakulása az elmúlt időszak értékelésével 
 

3.1. A turisztikai forgalom alakulása 

 

Szolnok turizmusa az utóbbi időszakban jelentős mértékben fejlődött mind a vendégforgalom, 

mind az attrakciók és a marketing tevékenység tekintetében. Jelen fejezetben az elmúlt egy 

évtized (2008-2017) adatait vizsgáljuk és értékeljük. A város eredményei természetesen nem 

függetleníthetőek annak tágabb környezetétől, így az Észak-alföldi régió vendégforgalmi adatai 

is bemutatásra kerülnek. 

 

 
 

7. ábra: Vendégéjszakák számának alakulása az Észak-alföldi régióban 2008-2017 

(Forrás: KSH) 

 

A régiós vendégéjszakák száma 2016-ban haladta meg először a 2 milliót, és azóta is további 

növekedés tapasztalható (7. ábra). Az Észak-alföldi régió országos vonatkozásban a turisztikai 

forgalom tekintetében a középmezőnyben helyezkedik el a régiók között. A térségben az átlagos 

szobakapacitás-kihasználtság az utóbbi években 37-40% között alakult, és szintén folyamatos 

növekedést mutat. 

 

Szolnok városában ugyancsak növekvő tendencia figyelhető meg a vendégek és a 

vendégéjszakák számának vonatkozásában. A gazdasági válság éveiben (2009-2010) az 

általános trendekhez hasonlóan csökkenés volt tapasztalható a vendégforgalomban, de 2011-től 

kezdődően már a javulás jelei mutatkoztak. 2014 óta 30 ezer felett alakul a vendégek száma a 

szolnoki kereskedelmi szálláshelyeken, 2017-ben pedig már a 36 ezret is meghaladta (8. ábra). 
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8. ábra: Vendégek számának alakulása Szolnokon 2008-2017 között 

(Forrás: KSH) 

A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák alakulását vizsgálva megállapítható, 

hogy a 2009-es visszaesést követően egyenletes növekedés tapasztalható. Az utóbbi években 

72 ezer és 80 ezer között mozgott Szolnokon a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött 

vendégéjszakák száma, 2017-ben pedig rekordot döntve, a 87 ezret is meghaladta ez a mutató 

(9. ábra). 

 

 
 

9. ábra: Vendégéjszakák számának alakulása Szolnokon 2008-2017 között 

(Forrás: KSH) 
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A szolnoki kereskedelmi szálláshelyeken a belföldi-külföldi vendégek megoszlása az országos 

átlagtól eltérően alakul. A városban jelentős többségben vannak a belföldi vendégek, számuk 

az utóbbi időszakban évente 20-25 ezer körül mozgott, 2017-ben azonban már 27 ezerhez 

közelített. A külföldi vendégek száma szintén jelentősen emelkedett a tavalyi évben: 

meghaladta a kilencezret (10. ábra). 

 
 

10. ábra: Belföldi és külföldi vendégek megoszlása Szolnokon 2008-2017 között 

(Forrás: KSH) 

A vendégéjszakák megoszlásának tekintetében szintén megállapítható, hogy a belföldi 

vendégéjszakák aránya jelentősen magasabb a külföldiekénél. A külföldiek az összes 

vendégéjszaka mintegy 30%-át töltik a megyeszékhelyen (11. ábra). 

 
 

11. ábra: Belföldi és külföldi vendégéjszakák megoszlása Szolnokon 2008-2017 között 

(Forrás: KSH) 
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A kereskedelmi szálláshelyek bruttó szállásdíj-bevétele 2013 óta szintén folyamatos emelkedést 

mutat. A tavalyi évben ezek a bevételek közel 600 millió forintot tettek ki (12. ábra). 

 
 

12. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek bruttó szállásdíj-bevétele 2010-2017 között (ezer Ft) 

(Forrás: KSH) 

 

Szolnokon 2010 és 2017 között az üzleti célú egyéb szálláshelyek6 férőhelyeinek száma 

nagymértékben nőtt. Ezekben az években 130-ról 230-ra emelkedett a férőhelyek száma. Ez is 

bizonyítja, hogy a városban erőteljes a kereslet a kereskedelmi szálláshelyen kívüli 

szállástípusokra is. 

 

A megyeszékhelyen eltöltött összes vendégéj (kereskedelmi és egyéb szálláshelyek) 2017-ben 

meghaladta a 98 ezret, a vendégéjszakák után befizetett idegenforgalmi adó ebben az évben 

17.171.630 Ft volt. Az utóbbi években – a 2011-es kiugró eredménytől eltekintve – az IFA 

bevételek döntően 10 millió forint alatt maradtak, ezért örvendetes, hogy a növekvő 

vendégforgalom eredményeképpen az önkormányzat innen származó bevételei is jelentősen 

emelkedtek. 

 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy Szolnok városában az utóbbi egy évtizedben a 

vendégforgalom és a turizmusból származó bevételek egyenletes növekedést mutatnak. Mindez 

a folyamatos fejlesztéseknek, továbbá a tudatosan tervezett és felépített marketing 

tevékenységnek köszönhető.  

  

                                                           
6 A szálláshely-típus elnevezése 2009-ig magánszálláshely volt. 
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3.2. Új turisztikai termékek 

 

Szolnok turisztikai kínálatát többek között a természeti értékek, az érintetlen folyópartok 

nyújtotta látvány, a 900 méter mélyről feltörő hévíz, a nagyszabású, hagyományosan 

megrendezésre kerülő rendezvények, a hazai és nemzetközi sportesemények, a pezsgő 

kulturális élet jelentik. A város turizmusának fejlődésében nagy szerepet játszanak az utóbbi 

években létrehozott látnivalók és szolgáltatások, mint például a Rozárium - Magyar rózsák 

kertje, a Tiszaligetben található szabadidős és sportlétesítmények, vagy akár a Tiszavirág 

gyalogos és kerékpáros híd. Az új turisztikai termékek közül is kiemelkedik a RepTár Szolnoki 

Interaktív Repülőmúzeum (3. kép) és a Sörárium Szolnoki Interaktív Sörmúzeum (4. kép). 

A RepTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum a 2016 szeptemberi megnyitás óta fogadja 

vendégeit, 2016 év végéig már közel 25 ezer látogatója volt. A 2017. év folyamán mintegy 71 

ezren keresték fel a múzeumot, 2018. október 31-ig pedig 66.321 fő volt az érdeklődők száma. 

A 60 ezer négyzetméter területű kiállítótér értékes gyűjteménye országosan is egyedülálló. A 

modern, interaktív kiállítás sokrétű élményelemekkel, és széleskörű ismeretátadási eszközökkel 

várja a vendégeket. A különleges szolgáltatások között szerepel a 4D mozi, valamint különféle 

szimulátorok, és egyéb kipróbálható eszközök. Nagyon vonzóak a változatos 

gyermekprogramok, illetve a tematikus játszótér és a katonai kalandpálya is. A múzeum 

részeként többek között megújult az Indóház épülete, mely Magyarország egyik legrégebbi 

vasútállomása. A 2,7 milliárd forintos fejlesztés keretében kávézó, étterem, és ajándékbolt is 

kialakításra került. A kiállítóhely 2016-ban elnyerte az „Év Turisztikai Attrakciója” rangos 

elismerést. 

 
 

3. kép: RepTár Szolnoki Interaktív Múzeum 

(Forrás: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata) 
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A RepTár sikerének titka minden bizonnyal az egyedülálló gyűjtemény mellett a tematikus 

tartalom érdekes, újszerű bemutatása és a létesítmény által nyújtott komplex szolgáltatáskínálat. 

Időjárástól függetlenül egész évben látogatható és a hagyományos múzeumi funkciók mellett 

rendezvényhelyszínként is működik. 

 

A Sörárium Szolnoki Interaktív Sörmúzeum a megyeszékhely belvárosában található, a 

városháza alatt húzódó pincerendszerben. Újszerű, érdekes attrakció, szintén több funkciót 

ellátó létesítmény: a sörrel kapcsolatos történeti adatok és érdekességek bemutatásán túl 

szórakoztató- és gasztronómiai élményeket, tematikus programokat is kínál az ideérkezők 

számára. A látványsörfőzde, az étterem egyben közösségi tér is, rendezvények helyszíne.  

 

 

 
 

4. kép: Sörárium Szolnoki Interaktív Sörmúzeum 

(Forrás: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata) 

 

A fenti új turisztikai attrakciók népszerűsége leginkább egyediségükben rejlik: országosan is 

egyedülálló, speciális vonzerőt jelentenek. Emellett a professzionális marketing tevékenység is 

jelentősen hozzájárul a magas látogatottsági eredményekhez. 
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3.3. Turisztikai szolgáltatások 

 

A Városmarketing és Turisztikai Stratégia elfogadását követően a szolnoki turisztikai 

infrastruktúra szolgáltatásai is részben átalakultak, illetve bővültek.  

 

A stratégiában rögzítettek szerint, a városmarketing feladatok ellátását biztosító szervezeti 

háttér kialakításra került. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti 

egységeként, a Polgármesteri Kabinet Igazgatóság részeként 2016. június 1-jén megalakult a 

Városmarketing és Turisztikai Osztály. Munkatársai: 1 fő osztályvezető, 1 fő városmarketing 

referens, 1 fő turisztikai referens.  

 

A turisztikai információszolgáltatást továbbra is a városközponti Agórában működő 

Tourinform Szolnok Iroda látja el, mely egyben helyet ad a városi ajándéktárgyak és helyi 

termékek értékesítésének. A Tourinform a tájékoztatáson kívül rendezvények szervezésében és 

koordinálásában is részt vesz. 

 

A turisztikai infrastruktúra részét képező szálláshely- és vendéglátó szolgáltatások területén 

jelentős bővülés az utóbbi időszakban nem történt. A kereskedelmi szálláshelyek kapacitása az 

előző évhez képest 2016-ban csökkent, 2017-ben pedig minimális növekedést mutat (2. 

táblázat).  

 

  Mutatók 

Időszak 

Kiadható 

férőhelyek száma 

(db) 

Kiadható szobák 

száma (db) 

Működő kereskedelmi 

szálláshely egységek 

száma (db) 

2008. év 1488 473 16 

2009. év 1003 328 14 

2010. év 824 323 12 

2011. év 1265 447 15 

2012. év 1289 447 15 

2013. év 1169 378 14 

2014. év 1040 392 12 

2015. év 1181 383 14 

2016. év 1016 366 14 

2017. év 1252 412 15 

 
2. táblázat: Kereskedelmi szálláshelyek kapacitása Szolnokon (tárgy év július 31-re vonatkozó adatok) 

(Forrás: KSH) 
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Az üzleti célú egyéb szálláshelyek szolnoki kapacitása a korábbi időszak bővüléséhez képest 

szintén viszonylagos állandóságot mutat az elmúlt három évben.  

2017-ben a férőhelyek száma 230, a szobák száma pedig 83 volt a magánszálláshelyeken (3. 

táblázat). 

 

Időszak 
Mutatók 

Férőhelyek száma (db) Szobák száma (db) 

2010. év 130 49 

2011. év 150 56 

2012. év 190 74 

2013. év 216 82 

2014. év 230 86 

2015. év 232 86 

2016. év 246 89 

2017. év 230 83 

 
3. táblázat: Üzleti célú egyéb (magán) szálláshelyek kapacitása Szolnokon  

(Forrás: KSH) 

 

A városban működő vendéglátóhelyek számának tekintetében ugyanakkor folyamatos 

csökkenésről beszélhetünk az utóbbi években. Míg 2010-ben közel 500 vendéglátóhely 

működött a településen, a tavalyi évben számuk a négyszázat sem érte el (4. táblázat). 

 

Időszak 

Mutatók 

Egységek száma az időszak 

végén (db) 

2010. december 472 

2011. december 466 

2012. december 435 

2013. december 417 

2014. december 406 

2015. december 413 

2016. december 395 

2017. december 382 

 
4. táblázat: Vendéglátóhelyek száma Szolnokon  

(Forrás: KSH) 
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3.4. Turisztikai marketing tevékenység 

 

Szolnok városának marketing tevékenységében jelentős változást eredményezett, hogy 2016-

ban az önkormányzat kialakította az ehhez szükséges szervezeti hátteret.  

A Városmarketing és Turisztikai Osztály végzi Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának városmarketing tevékenységét.  

Térségi szinten pedig megtörtént az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesülethez való 

csatlakozás. 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Városmarketing és Turisztikai Stratégiájában a hatékony 

turisztikai marketing intézkedések között az alábbiak kerültek meghatározásra: 

 

 Versenyképes turisztikai arculat meghatározása Szolnok a Tisza fővárosa 

szlogennel 

A marketing tevékenység és a márkaépítés során elsődleges az egységes arculat alkalmazása. 

Szolnok Megyei Jogú Város Arculati kódexe elkészült, az abban foglalt vizuális megjelenések 

használatosak a város mindennapjaiban. Az önkormányzat tulajdonában lévő elektromos autók 

dekorációja is ennek megfelelően készült el. Az arculati elemek közül nagyon népszerű a 

Tiszavirág gyalogos és kerékpáros hidat megjelenítő logó, melyet a szolnokiak rövid idő alatt 

megkedveltek. 

A kommunikációban alkalmazott üzenetként a „Szolnok a Tisza fővárosa” szlogen került 

elfogadásra, amit a város konzekvensen használ is kommunikációs tevékenységében. 

Kérdőíves felmérésünkből azonban kiderült, hogy a városban élők nem tudnak azonosulni teljes 

mértékben ezzel a szlogennel, amíg a Tiszával kapcsolatos fejlesztések nem valósulnak meg. 

 

 Cél- és korcsoport specifikus marketing kommunikáció 

A kommunikációs csatornák, a megfelelő marketing eszközök az egyes cél- és korcsoportok 

figyelembevételével kerülnek kiválasztásra. A hagyományos marketing megoldások között 

alkalmazásra kerülnek a kiadványok (PONT kiadványsorozat, térképek, naptár, könyvek, stb.), 

PR cikkek, televíziós megjelenések, rádiós hirdetések, citylight plakátok, promóciós ajándékok. 

Elkészült Szolnok város imázsfilmje, illetve újdonságként a város kezdeményezésére az 

Összetartozás Bora fantázianevet viselő termék.  
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Az online eszközök tekintetében folyamatosan frissül a város hivatalos honlapja, közösségi 

oldala. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata továbbá kifejlesztette a SzolnokApp mobil 

applikációt, mely egy komplex, számos területre kiterjedő, mind a turisták, mind a szolnoki 

lakosok szempontjából hasznos alkalmazás. 

A város jelentős szerepet vállal a hagyományos szolnoki nagyrendezvények, mint például a 

Palacsintafesztivál, a Legendák a Levegőben Repülőnap, a Szolnoki Tiszavirág Fesztivál, a 

"Természet Operaháza" Tisza-tavi Fesztivál, illetve a Szolnoki Gulyásfesztivál támogatásában 

is. 

 

 Térségi együttműködés a helyi értékek piacra vitelében 

A térségi turisztikai együttműködés területén fontos előrelépés az „Alföld Szíve” Térségi 

Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozás, melyről Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017-ben döntött.  

A szervezet az összehangolt turisztikai termékfejlesztésben és értékesítésében fontos szerepet 

tölt be.  

A helyi értékek – elsősorban képzőművészeti, gasztronómiai – piacra juttatása szintén sikeresen 

elindult a városközponti Tourinform Szolnok Irodában működő üzletben.  

A promóciós termékek között megtalálható az egyedi Szolnoki Csipkecsokoládé is, mely a 

Városmarketing és Turisztikai Osztály ötlete alapján készült el. 

 

 Innovatív marketing eszközök és tevékenységek 

Az innovatív marketing eszközök alkalmazására a stratégia több követendő példát is 

bemutatott, melyek újszerűségüknél fogva, meghökkentő jellegükkel tudják felhívni a 

figyelmet a közvetítendő üzenetekre. A városlakók körében nagyon népszerűek ezek a speciális 

megoldások, példaként említhető a körforgalomban kihelyezett helikopter is, ezért 

alkalmazásuk még több helyszínen javasolt.  

 

 Turisztikai piackutatás, versenytárselemzés 

Szolnok városában 2018 novemberében online kérdőíves felmérést végeztünk, melynek célja a 

stratégiában meghatározott marketing tevékenység ismertségének és kedveltségének mérése 

volt. Szélesebb körű turisztikai piackutatás elvégzésére egyelőre nem került sor. Ezt a 

versenytárs elemzéssel együtt a közeljövőben javasolt megvalósítani. 
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 Korszerű útbaigazító és információs táblarendszer 

Turisztikai idegenforgalmi jelzőtáblák kihelyezése történt meg fő közlekedési útvonalak 

mentén a RepTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum további népszerűsítése, látogatóinak 

számának növelése, illetve a szolnoki turizmus élénkítése céljából.  

Emellett új, korszerű, modern és egységes utcanévtáblák tervezésére is sor került, melyek a 

város területén kerülnek kihelyezésre. További egységes információs és útbaigazító táblák, 

térképek kihelyezése a város területén indokolt a későbbiekben. 

 

 Városok számára meghirdetett díjak elnyerése 

2016 óta a megyeszékhely számos, városok számára meghirdetett megmérettetésen indult, és 

több esetben rangos elismerésben is részesült7. Ezek a díjak a város lakosai számára is fontosak 

(nagy arányban ismerik is őket), ugyanakkor a turisztikai marketingben is jelentős szerepet 

játszanak, országosan is népszerűsítik a települést.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny, Iránytű, Országos Városmarketing Verseny, Marketing 

Gyémánt Verseny 
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3.5. A stratégiai célok megvalósulása 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a városmarketing és turizmus területén 

megfogalmazott céljai az alábbiak: 

1. A szolnoki identitás, MI tudat erősítése, pozitív beállítódás erősítése (például a város 

történetét bemutató könyvvel). 

2. Szolnokról kialakított tudatos imázs kép erősítése országos viszonylatban. 

3. Az önkormányzat és a városban zajló események, történések általános 

kommunikációjának javítása, a hatékony célbaérést jelentő megoldások támogatása, 

újszerű és aktívabb kommunikáció. 

4. Szolnok város megtartó képességének javítása. 

5. Minden olyan mutató erősítése, amely jól prosperáló gazdaságra utal. Pl.: 

vendégéjszakák számának alakulása, befektetői tőke növekedése, lakosságszám 

növekedése, fiatalabb generáció arányának növekedése, munkanélküliségi ráta 

csökkenése, ingatlanárak emelkedése, stb. 

6. Emelkedő facebook követők száma, online felületek olvasói számának növelése. 

7. Városi kollektív élmények számának növekedése (kiemelt közösségi rendezvények). 

8. Önszerveződések számának növekedése. 

9. Kulturális, gazdasági, sport eredmények bővítése, egyre jobb, több eredmény 

realizálódása. 

 

A 2015-ben elkészült „Szolnok Megyei Jogú Város városmarketing és turisztikai stratégiája” 

című dokumentum analízis részében meghatározásra kerültek Szolnok turisztikai erősségei, 

gyengeségei, az ágazat lehetőségei és az esetleges veszélyek is.  

A fentiekben meghatározott stratégiai célok megvalósulása tekintetében bizonyos területeken 

már az elmúlt három év is jelentős eredményeket hozott, míg bizonyos területeken a teendők 

továbbra is megmaradtak.  

 

Az elmúlt időszak eredményeit a következők szerint csoportosítva mutatjuk be: 

1. Turisztikai infrastruktúra-fejlesztés 

2. Turisztikai marketing tevékenység 

3. Turisztikai intézményfejlesztés 

4. Turisztikai szolgáltatásfejlesztés 
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1. Turisztikai infrastruktúra-fejlesztés 

 

TEVÉKENYSÉG/FELADAT VÁLTOZÁS  

Közlekedési infrastruktúra 

A 4-es számú főút fejlesztése A fejlesztés megvalósítása 

folyamatban van 

Kaposváry Gyula híd felújítása A fejlesztés befejeződött 

További kerékpárutak fejlesztése Továbbra is szükséges feladat 

Parkolási rendszer fejlesztése Továbbra is szükséges feladat 

Új Tisza-híd építése Továbbra is szükséges feladat 

Tiszaligeti kikötő fejlesztés 
A fejlesztés előkészítése 

megkezdődött 

Városfejlesztés 

Parkosítás, virágosítás 
A fejlesztés megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

Rekreációs tematikus parkok kialakítása 
A fejlesztés megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

A műemlék épületek rehabilitációja, hasznosítása 
A fejlesztés megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

Innovatív településközpont kialakítása Továbbra is szükséges feladat 

Sétálóutca kialakítása Továbbra is szükséges feladat 

Vasútállomás rekonstrukciója Továbbra is szükséges feladat 

Turisztikai attrakciófejlesztés 

RepTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum 

megnyitása 
A fejlesztés befejeződött 

A Sörárium Szolnoki Interaktív Sörmúzeum 

megnyitása 
A fejlesztés befejeződött 
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Tisza-parti attrakciók fejlesztése 
A fejlesztés megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

Tisza-Zagyva torkolat fejlesztése Továbbra is szükséges feladat 

Tiszaligeti komplex fürdőfejlesztés 

A fejlesztés előkészítése 

megtörtént, a megvalósítás 

folyamatban van 

Egyedi turisztikai attrakciók fejlesztése 
A fejlesztés megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

Sport infrastruktúra fejlesztése 

Milléri turisztikai célú kerékpárút fejlesztése 

A fejlesztés előkészítése 

megtörtént, a megvalósítás 

folyamatban van 

Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását 

szolgáló intézkedések 

Előkészítő tevékenységek 

folyamatban vannak 

Véső úti sporttelep- és strandfürdő komplex 

fejlesztése 

A fejlesztés megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

Kulturális célú fejlesztések 

Szigligeti Színház felújítása 

A fejlesztés előkészítése 

megtörtént, a megvalósítás várható 

kezdete 2019 első féléve 

Szolnoki Művésztelep fejlesztése A fejlesztés folyamatban van 

Szolnok VÁR! Szolnoki Művésztelep turisztikai 

célú fejlesztése 
A fejlesztés folyamatban van 
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2. Turisztikai marketing tevékenység 

 

TEVÉKENYSÉG/FELADAT VÁLTOZÁS  

Arculat 

Szolnok egyediségének megjelenítése a turisztikai 

arculatban  
Megvalósult 

Kommunikáció 

Cél- és korcsoport specifikus 

marketingkommunikáció 

A tevékenység megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

Turisztikai piackutatás Továbbra is szükséges feladat 

Korszerű információs táblarendszer 
A tevékenység megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

Online marketing 

Városi honlap turisztikai tartalom fejlesztése 
A tevékenység megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

Városi facebook oldal fejlesztése 
A tevékenység megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

SzolnokApp mobil applikáció fejlesztése 
A tevékenység megvalósult, a 

fejlesztése folyamatos 

Egyéb marketing tevékenység 

Innovatív marketing eszközök és tevékenységek 
A tevékenység megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

Városok számára meghirdetett díjak elnyerése 
A tevékenység megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

Szolnoki ajándéktárgyak 
A tevékenység megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

Szolnok kártya bevezetése Továbbra is szükséges feladat 
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3. Turisztikai intézményfejlesztés 

TEVÉKENYSÉG/FELADAT VÁLTOZÁS  

Szervezeti háttér biztosítása 

Turisztikai és Városmarketing Osztály kialakítása Megvalósult 

Térségi TDM szervezethez történő csatlakozás Megvalósult 

 

4. Turisztikai szolgáltatásfejlesztés 

TEVÉKENYSÉG/FELADAT VÁLTOZÁS  

Szálláshelyek fejlesztése 

A kereskedelmi szálláshelyek és férőhelyek 

számának növelése 

A tevékenység megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

Üzleti célú egyéb (magán) szálláshelyek és 

férőhelyek növelése 

A tevékenység megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

Meglévő szállodák modernizálása 
A tevékenység megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

Vendéglátás fejlesztése 

Színvonalas vendéglátóhelyek számának növelése Továbbra is szükséges feladat 

Közösségi terek számának növelése 
A tevékenység megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

Szolgáltatások fejlesztése 

Kulturális programcsomagok kialakítása Továbbra is szükséges feladat 

Városi túraútvonal kialakítása 
A tevékenység megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 

Nemzetközi látogatókat is vonzó rendezvények, 

sportesemények szervezése 

A tevékenység megkezdődött, a 

megvalósítás folyamatos 
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4. Turisztikai feladatok számbavétele 
 

Az elmúlt évek fontos változásokat hoztak Szolnok Megyei Jogú Város turizmusában, jelentős 

fejlesztések valósultak meg, új projektek indultak, határozott irányt vett a marketing 

tevékenység. Az idegenforgalmi aktivitás erősödése már rövidtávon is jelentős eredményeket, 

sikereket hozott, melyeket a 3. fejezetben számba is vettünk.  

Fontos megemlíteni azt is, hogy bár a város polgárai kevésbé ismerik az elmúlt években 

begyűjtött szakmai díjakat, de saját életükben is érzik a változást, egyre tisztábban látják 

Szolnok kivételes turisztikai potenciálját.8 

 

A látványos sikerekből azonban nem következik az, hogy Szolnok turisztikai fejlesztése 

befejeződött. Az alábbiakban azokat a turisztikai feladatokat összegezzük, melyek ahhoz 

szükségesek, hogy a város stabil tényezője legyen a hazai turisztikai piacnak.  

A feladatokat öt csoportba osztottuk: 

1. Szakmapolitikai feladatok 

2. Turisztikai termékfejlesztési feladatok  

3. Turisztikai szolgáltatásfejlesztési feladatok 

4. Turisztikai marketing feladatok 

5. Humán programok 

Az egyes feladatok fontosságát több szempont alapján értékeljük, az alábbi értékelési 

szimbólumrendszer segítségével: 

 

Elsődleges fontosságú feladat:    

Nagyon fontos feladat:    

Fontos feladat:     

 

 

                                                           
8 Lásd a Szolnok MJV városmarketing stratégiájának felülvizsgálata, továbbdolgozása és cselekvési terv 

készítése című szakmai anyagban közölt kutatás értékelése.  
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1. Szakmapolitikai feladatok 

 

A feladat neve Szolnok csatlakozása egy kiemelt turisztikai fejlesztési térséghez 

A feladat leírása 

Az elkövetkező időszakban a turisztikai fejlesztési források a kiemelt 

turisztikai fejlesztési térségekbe koncentrálódnak majd. Szolnok sajnos 

nem szerepel azon települések között, melyeket a Magyar Turisztikai 

Ügynökség kiemelt fejlesztési településnek tart, de célként kell kitűzni, 

hogy a város vagy már egy meglevő fejlesztési térséghez csatlakozzon, 

vagy egy újonnan alakuló térségnek legyen megnevezett települése.  

A városnak ki kell dolgoznia a fentiekhez szükséges szakma-politikai 

lobbi tervet. 

Fontosság 

 

 

 

A feladat neve 
Csatlakozás a 2021-2027-es EU-s pénzügyi ciklus országos 

turisztikai programjaihoz  

A feladat leírása 

A 2021-2027-es új, hétéves EU-s pénzügyi ciklus Magyarországra 

vonatkozó sarokszámai még nem kerültek meghatározásra, a 

konvergencia régiókra vonatkozó fejlesztési tervek sem készültek el, de 

számítani kell arra, hogy a fejlesztési időszakra vonatkozó tervezés 

hamarosan megkezdődik.  

Szolnoknak fontos, hogy szakmai lobbi erejét érvényesítse a tervek 

kialakításánál, és a város számára előnyös tervek (pl.: Tiszai turizmus 

fejlesztési program) kialakítását iniciálja.  

Fontosság 
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2. Turisztikai termékfejlesztési feladatok 

 

A turisztikai termékfejlesztési javaslatcsomagunkat a szakmai anyagunk 5. fejezete részletesen 

tartalmazza, így itt most a termékfejlesztési feladatokat ebben a fejezetben csak felsoroljuk.  

 

Az egyes termékfejlesztési javaslatokat osztályozzuk a tekintetben, hogy melyek azok, amik 

rövid idő alatt, esetleg a város saját forrásaiból megvalósíthatóak, és melyekhez jelentősebb 

költségvetés szükséges és ezért csak hosszabb távon - külső források bevonásával - lehetséges 

a megvalósításuk.  

A termékfejlesztési javaslatok zöme a város folyójához, a Tiszához kapcsolódik. Rövid – közép 

- hosszú távon egyaránt ezt tartjuk Szolnok legfontosabb turisztikai vonzerejének, melynek a 

város életében minél nagyobb szerepet kell játszania. 

 

Termékfejlesztési javaslat 
A feladat megvalósíthatóságának 

időhorizontja 

A Tiszai kikötő fejlesztéséhez kapcsolódó új 

szolgáltatások kialakítása 
Rövid távon megvalósítható 

Kishajó útvonal kijelölés a Tisza mentén Rövid távon megvalósítható 

Tematikus játszótér kialakítása a Tisza-parton Rövid távon megvalósítható 

A szolnoki vár egyes elemeinek élményszerű 

bemutatása 

Rövid távon megvalósítható (a 

fejlesztés folyamatban van) 

Szabadstrand kialakítása a Tisza-parton Hosszabb távon megvalósítható 

Vízi színpad építése a Tisza-parton Hosszabb távon megvalósítható 

A tiszai élővilág bemutatójának kialakítása a Tisza-

parton 
Hosszabb távon megvalósítható 

Tiszai hagyományok bemutatása Hosszabb távon megvalósítható 

Pontoon hajó flotta üzembe állítása Hosszabb távon megvalósítható 
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3. Turisztikai szolgáltatásfejlesztési feladatok 

A feladat neve Szálláshelyfejlesztések támogatása 

A feladat leírása 

A szálláshelyfejlesztéseket alapvetően piaci szereplők végzik, a 

városnak azonban aktívan részt kell vennie a szálláshelyfejlesztők 

Szolnokra vonzásában. Ennek eszközei lehetnek: pl. fejlesztési területek 

kijelölése, a szükséges területi átminősítések előkészítése, befektetői 

anyagok készítése, befektetők megkeresése, befektetési konferencia 

szervezése, előadások, képzések tartása szakmai konferenciákon. 

Fontosság 

 

 

 

A feladat neve Információs szolgáltatások fejlesztése 

A feladat leírása 
Fontos feladat a turisták informálásának fejlesztése (eligazító táblák, 

nevezetességek bemutatása stb.).9 

Fontosság 

 

 

 

A feladat neve Kisvonatos utazás Szolnokon 

A feladat leírása 

Az elmúlt években többször adódott lehetőség kisvonatos szolgáltatás 

igénybevételére Szolnokon. Érdemes megvizsgálni, hogy miként 

lehetne a szolgáltatást gyakoribbá tenni a turisztikai főszezonban, illetve 

a nagyobb városi rendezvények alatt állandósítani. 

Fontosság 

 

 

                                                           
9 Tekintettel arra, hogy a táblázások a városmarketing fontos elemei, erről a feladatcsoportról a „Szolnok MJV 

Városmarketing stratégiájának felülvizsgálata, továbbdolgozása és új cselekvési terv” című anyagban írunk.  
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A feladat neve Egyéb turisztikai szolgáltatók Szolnokra vonzása  

A feladat leírása 

Más településeken sikeresen működő turisztikai szolgáltatók 

(szolgáltató láncok) megkeresése és a szolnoki tevékenység 

feltételeinek megismertetése, a szolnoki terjeszkedés elősegítése.  

A feladat az alábbi területeken lenne a legfontosabb: tiszai hajózáshoz 

kapcsolódó szolgáltatók, vízi turisztikai szolgáltatók, 

egészségturisztikai szolgáltatók, különleges, minőségi éttermek. 

Fontosság 

 

 

 

4. Turisztikai marketing feladatok 

A feladat neve A helyi szolgáltatókkal közös marketing akciók számának növelése 

A feladat leírása 

A helyi szolgáltatókkal közös marketing akciók fontosak, hiszen a 

turisztikai szolgáltatók azok, akik valóban találkoznak a turistákkal.  

A közös akciók a piacképesség irányába tolják el a marketing 

tevékenységet. 

Fontosság 

 

 

 

A feladat neve Szakmai kapcsolatok erősítése az utazási irodákkal 

A feladat leírása 

Népszerűek a rövid, 1-2 napos belföldi utazások. Javasolt felvenni a 

kapcsolatot a programokat szervező irodákkal, utazási irodákkal, s 

csomagajánlatok összeállításával ezáltal vonzó célponttá tenni 

Szolnokot. 

Fontosság 
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A feladat neve Átfogó turisztikai kutatás elvégzése Szolnokon 

A feladat leírása 

A vendégek és turisztikai szolgáltatók körében elvégzendő piackutatás 

célja, hogy a piac elvárásait megismerve tudjuk fejleszteni a város 

turisztikai kínálatát, illetve annak piacra vitelét. A kutatás részeként 

versenytárselemzést is készíteni kell. 

Fontosság  

 

 

 

A feladat neve 
A Városmarketing és Turisztikai Osztály eredményeinek jobb 

kommunikációja  

A feladat leírása 

Az elmúlt időszakban megalakult a Városmarketing és Turisztikai Osztály, 

melynek szakmai tevékenységét számos eredmény és szakmai elismerés is 

jellemzi. Ezeket az eredményeket azonban a város lakossága nem ismeri 

kellőképpen, ezért meg kell találni azokat a fórumokat, ahol hatékonyabban 

lehet a szolnokiakat tájékoztatni az elért eredményekről. 

Fontosság  

 

 

 

A feladat neve A Tisza markánsabb szerepeltetése a városi rendezvényeknél 

A feladat leírása 

A Tisza fontos eleme több városi rendezvénynek. Érdemes megvizsgálni, 

hogy hol nyílik lehetőség arra, hogy szerepét még jobban fokozzuk (Tisza-

part bevonása több városi rendezvénybe, étteremhajó, kulturális-

gasztronómiai események, stb.). 

Fontosság  
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A feladat neve Turisztikai programcsomagok összeállítása 

A feladat leírása 

Az önkormányzatnak a piaci szereplőkkel, a térségi turisztikai 

szereplőkkel közösen tematikus programcsomagokat kell kialakítani, 

melyek alkalmasak lehetnek a kiajánlásra. 

Fontosság 

 

 

 

A feladat neve Szolnok kártya elkészítése 

A feladat leírása 

Olyan turisztikai kártyát kell készíteni, mellyel a városba látogató 

turisták kedvezményesen látogathatják meg az attrakciókat, vehetik 

igénybe a turisztikai szolgáltatásokat. A kártya a térségben levő 

látványosságokra vonatkozó kedvezményeket is tartalmazhat. 

Fontosság 

 

 

 

A feladat neve Az eddigi feladatok folytatása 

A feladat leírása Minden eddigi városmarketing tevékenységet folytatni kell. 

Fontosság 
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5. Humán programok 

 

A feladat neve Önkéntesek képzése 

A feladat leírása 

Az önkéntes segítők már eddig is jelen voltak Szolnok életében (pl.: 

városi események, rendezvények).  

Célszerű lenne olyan átfogó önkéntességi programokat indítani, melyek 

által önkéntesek segíthetnének a városi turisztikai attrakciók 

bemutatásában, ingyenes idegenvezetéseket tartanának, különböző 

tematikájú programokat vezethetnének. Az önkéntesek még nagyobb 

szerepet kaphatnának a városi rendezvények, kulturális programok, 

sportesemények alkalmával is.    

Fontosság 

 

 

 

 

A feladat neve 
Szolnok értékeinek bemutatása a város általános- és 

középiskoláiban 

A feladat leírása 

Előre kidolgozott tematika alapján a szolnoki általános- és 

középiskolákban egy osztályfőnöki óra keretében bemutatásra 

kerülnének a város értékei. A gyerekek és fiatalok megismerhetnék 

városuk különlegességeit, kulturális, történelmi örökségét.  

Az órákon levetítésre kerülne Szolnok imázs filmje, illetve 

bemutathatóak lennének a különböző városmarketing anyagok is.  

A cél, hogy az iskolások is büszke, városukat szerető, elkötelezett 

szolnoki polgárokká váljanak. 

Fontosság 
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A feladat neve 
A Városmarketing és Turisztikai Osztály tevékenységének 

bemutatása 

A feladat leírása 

A városmarketing egy település legösszetettebb tevékenysége, mely 

minden városi tevékenységgel összefügg, ennek megfelelően 

sikerességének záloga is az összes üzemeltetési-igazgatási területtel 

való együttműködése.  

Célszerű a városházán megtalálni annak a módját, hogy a vonatkozó 

közgyűlési határozatban előírt kötelező éves beszámoló mellett a 

Városmarketing és Turisztikai Osztály szélesebb körben is 

megismertethesse tevékenységét, elért eredményeit és jövőbeli 

feladatait. 

Fontosság 
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5. Termékfejlesztési javaslatok 

 

5.1. Megvalósulás alatt álló fejlesztések 

 

A 2015-ben elkészült „Szolnok Megyei Jogú Város városmarketing és turisztikai stratégiája” 

elnevezésű dokumentum célként határozta meg „A helyi természeti és kulturális értékeken 

alapuló turizmus fenntartható fejlesztését”. A meghatározott fejlesztési irányoknak megfelelően 

jelentős fejlesztések tekintetében születtek döntések, illetve kezdődtek el a fejlesztések.  

A fejlesztések döntő többsége forrásbiztosított, a konvergencia régiókra vonatkozó EU-s 

forrásokból (TOP), illetve a Modern Városok Programból finanszírozott. 

A megvalósulás alatt álló fejlesztéseket több szempont alapján értékeljük, az alábbi értékelési 

szimbólumrendszer segítségével: 

 

Elsődleges fontosságú fejlesztés:    

Nagyon fontos fejlesztés:    

Fontos fejlesztés:     

Unikalitás:      

 

 

A fejlesztés neve 

Szolnok Vár! Szolnoki Művésztelep turisztikai célú 

fejlesztése 

Szolnoki Művésztelep fejlesztése 

A fejlesztés rövid leírása 

TOP: Az egykori vár feltárása, építészeti, művészeti és 

virtuális eszközökkel való megjelenítése. Látogatóközpont 

és turisztikai szolgáltatások megvalósítása. 

MVP: Infrastruktúra korszerűsítése, műtermek, 

művészlakások, rendezvénytér felújítása. 
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A fejlesztés, mint turisztikai 

vonzerő 

 

 

A fejlesztés, mint szezon 

hosszabbító attrakció 

 

 

A fejlesztés jelentősége a 

tartózkodási hosszabbítás 

szempontjából 

 

 

 

A fejlesztés neve 
Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló 

intézkedések 

A fejlesztés rövid leírása 

A Tiszaligeti Turisztikai Központ komplex felújítása, új, 

korszerű, széles szolgáltatásrendszert kínáló kishajó-kikötő 

létrehozása. A kikötő mellett igényes szálláshely - 

bungalópark kialakítása, akadálymentesítés, családbarát 

szolgáltatások megvalósítása. 

A fejlesztés, mint turisztikai 

vonzerő 

 

 

A fejlesztés, mint szezon 

hosszabbító attrakció 

 

 

A fejlesztés jelentősége a 

tartózkodási hosszabbítás 

szempontjából 
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A fejlesztés neve Szigligeti Színház felújítása 

A fejlesztés rövid leírása 
A projekt keretében a Szolnoki Szigligeti Színház komplex 

felújítása valósul meg. 

A fejlesztés, mint turisztikai 

vonzerő 

 

 

A fejlesztés, mint szezon 

hosszabbító attrakció 

 

 

A fejlesztés jelentősége a 

tartózkodási hosszabbítás 

szempontjából 

 

 

 

A fejlesztés neve Tiszaligeti Fürdőfejlesztés 

A fejlesztés rövid leírása 

A Liget - termálstrand és élményfürdő komplex, 4 évszakos 

élményközpontú szolgáltatáscentrummá való fejlesztése, a 

belső terek bővítése, a medencék számának növelése, 

élményelemek kiépítése. 

A fejlesztés, mint turisztikai 

vonzerő 

 

 

A fejlesztés, mint szezon 

hosszabbító attrakció 

 

 

A fejlesztés jelentősége a 

tartózkodási hosszabbítás 

szempontjából 
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A fejlesztés neve Véső úti sporttelep- és strandfürdő fejlesztése 

A fejlesztés rövid leírása 

Öt projektelemből álló komplex fejlesztési program: 

- Atlétikai centrum kialakítása, 

- Új vívócsarnok, ill. kosárlabda csarnok felújítása 

- Egykori MÁV Strand felújítása 

- Véső úti térség bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztése 

- Egykori MÁV terület rehabilitációja 

A fejlesztés, mint turisztikai 

vonzerő  

 

 

A fejlesztés, mint szezon 

hosszabbító attrakció  

 

 

A fejlesztés jelentősége a 

tartózkodási hosszabbítás 

szempontjából 

 

 

 

A fejlesztés neve Milléri turisztikai célú kerékpárút fejlesztése 

A fejlesztés rövid leírása 
A Milléri turisztikai célterületre vezető útszakaszok 

megújítása, kerékpárút fejlesztés három szakaszon. 

A fejlesztés, mint turisztikai 

vonzerő  

A fejlesztés, mint szezon 

hosszabbító attrakció  

A fejlesztés jelentősége a 

tartózkodási hosszabbítás 

szempontjából 
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A fejlesztés neve 
Az Alsó-Tisza és a Kőrösök vízi turizmusának komplex 

fejlesztése 

A fejlesztés rövid leírása 

A Tiszaligeti Turisztikai Központ területén vízitúra 

megállóhely kialakítása, meglévő ifjúsági szállás funkciójú 

épület átalakításával. 

A fejlesztés, mint turisztikai 

vonzerő 

 

 

A fejlesztés, mint szezon 

hosszabbító attrakció 

 

 

A fejlesztés jelentősége a 

tartózkodási hosszabbítás 

szempontjából 
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5.2. Javasolt további termékfejlesztések 

 

 A Tiszai kikötő fejlesztéséhez kapcsolódó új szolgáltatások kialakítása: 

A kishajós trendek gyors átalakulása okán új termékek és kikötői szolgáltatások iránti igények 

jelentek meg a vízi turizmus piacán. Az új e-hajók megjelenése speciális igényeket támaszt, 

melyeknek célszerű megfelelni: 

 E-töltőpontok kialakítása a kikötőben 

 Felkészülés az e-hajók meghibásodásának helyben történő javítására  

 Környezetbarát technológiák alkalmazása 

 A kishajó kikötő téli üzemmódjának megvizsgálása az új technológiák 

alkalmazásával 

 Családbarát szolgáltatások nyújtása 

 A kikötő akadálymentesítése 

 

A fejlesztés neve 
A Tiszai kikötő fejlesztéséhez kapcsolódó új 

szolgáltatások kialakítása 

A fejlesztés rövid leírása 

A projekt keretében olyan kikötői szolgáltatások 

valósulhatnak meg, melyek a Tiszán teljesen újszerűek 

lesznek. 

A fejlesztés, mint turisztikai 

vonzerő 

 

 

A fejlesztés, mint szezon 

hosszabbító attrakció 

 

 

A fejlesztés jelentősége a 

tartózkodási hosszabbítás 

szempontjából 
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 Pontoon hajó flotta üzembe állítása 

 

A Pontoon hajók egyre népszerűbb vízi turisztikai eszközök, melyek elsősorban sokrétű 

használhatóságuknak és könnyű kezelhetőségüknek köszönhetik sikerüket. Mivel külön 

jogosítvány nélkül is vezethetőek, így széles turisztikai csoportok (családok, baráti társaságok, 

üzleti turisták, stb.) használhatják. 

 

Az innovatív kishajók (elektromos hajtású vízi járművek) minél szélesebb körben történő 

bevezetésével megvalósulhat az egészségtudatos életmód élményszerű megélésének 

lehetősége, növekedhet a családbarát szolgáltatások palettájának keresztmetszete, továbbá –

elsősorban a környezetkímélő vízi eszközök esetében –olyan környezeti célok megvalósítását 

is segítheti, mint a Tisza környezeti terhelésének csökkentése, energiahatékonyság javítása és 

a megújuló energiahasználat terjesztése. 

 

Természetesen több olyan kishajó típus is van, mely széleskörű érdeklődésre tehet szert, de a 

Pontoon hajók mellett azonban számos érv szól: 

 Széleskörű használhatóság 

 Kényelmesség 

 Alkalmasság hosszabb túrák megtételére is 

 Egyszerre egy kisebb csoport is használhatja 

 Egyszerű vezethetőség 

 Nem jogosítvány köteles 

 Felszereltség, illemhely és grill tekintetében 

 Környezetbarát technológiával való üzemeltethetőség 

 Legbiztonságosabb működtetés 

 Oktatásban, gyermek táboroztatásban való alkalmazás 

 Unikális attrakció 

 Alacsony üzemeltetési költség 

 Jó ár-érték arány 

 

Egy 5-6 hajóból álló „flotta” egy busznyi vendéget tud fogadni, számukra különböző 

programokat (hajókirándulás, csoportos horgászat, grillezés, ökoturisztikai bemutatók, 

tematikus túrák, stb.) lehet szervezni.  
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A flotta üzemeltetésére több modell is lehetséges, így az önkormányzati vásárlás és üzemeltetés, 

valamint a vállalkozókkal való együttműködés különböző formája is.  

A kishajó flotta segítségével megvalósulhat a Tisza-menti turisztikai régió vízi turisztikai és 

egyéb ágazati termékeinek és szolgáltatásainak összekapcsolása, turisztikai élményláncra 

történő felfűzése, valódi élményt nyújtó turisztikai csomagok összeállítása.  

A kapcsolódási pontok és élmény-csomagok összeállításával cél a régióba érkező turisták 

tartózkodási idejének növelése, Szolnok turisztikai szezonjának jelentős kiszélesítése, az ágazat 

keresleti mutatóinak pozitív irányú növekedése. A fejlesztés további célja a tiszai hajós 

lehetőségek és hagyományok kiteljesítése az egyéb turisztikai ágazatok termékeivel való 

összekapcsolás útján. 

 

A fejlesztés neve Pontoon hajó flotta üzembe állítása 

A fejlesztés rövid leírása 

5-6 hajóból álló Pontoon flotta hajói kisebb- nagyobb 

csoportok számára nyújtanak kiváló vízi turisztikai 

lehetőségeket (hajózás, horgászat, családi-, baráti,- üzleti 

csoportok részére). A korszerű e-kishajó flotta segítségével 

megvalósulhat a Tisza menti turisztikai régió vízi turisztikai 

és egyéb ágazati termékeinek és szolgáltatásainak 

összekapcsolása, valamint az unikális, valódi élményt 

nyújtó turisztikai csomagok összeállítása. 

A fejlesztés, mint turisztikai 

vonzerő 

 

 

A fejlesztés, mint szezon 

hosszabbító attrakció 

 

 

A fejlesztés jelentősége a 

tartózkodási hosszabbítás 

szempontjából 
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 Kishajó útvonal kijelölés a Tisza-mentén 

 

A nemzetközi trendeknek megfelelően a tiszai kishajózás jelentős fejlődés előtt áll. Az új 

nyaralási-szórakozási szokások okán megnő a kereslet az olyan kishajó túrák iránt, melyeknél 

a külön vezetői engedélyhez nem kötött hajókkal kisebb baráti társaságok, családok, csapatépítő 

tréningen résztvevő munkahelyi kollektívák, üzleti turisták, stb. rövidebb túrákat tesznek meg. 

Az új hajótípusok, az innovatív technológiákkal készült, környezetbarát és többfunkciós vízi 

járművek megjelenése fokozza majd a szolnoki látogatók vízi turizmus iránti érdeklődését. 

 

Szolnok, mint a Tisza fővárosa, adottságait kihasználva jól tud illeszkedni a kishajós 

trendekhez. Ehhez azonban nem elég, hogy a városban bérelhetőek lesznek ilyen hajók, az is 

szükséges, hogy szolnoki kiindulóponttal, akár megállóhellyel legyenek olyan előre kialakított 

útvonalak, melyek alapján a hajósok tervezhetik kirándulásaikat (13. ábra).  

 

 

13. ábra: Vázlatterv a tiszai hajózás megvalósításához 

(Forrás: Civertan Stúdió) 
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Az útvonal kialakítások során a biztonságos hajózási útvonalon elengedhetetlen kijelölni:  

 

 A lehetséges kikötési helyeket 

 A Tisza felől megközelíthető látnivalókat 

 Panoráma pontokat 

 Biztonságos fürdési helyszíneket 

 Horgászatra alkalmas helyszíneket 

 Vízi megálló lehetőségeket, stb. 

 

Az útvonal kijelölése után gondoskodni kell az útvonal piacra viteléről is, ennek megfelelően 

azoknak a marketing anyagoknak az elkészítése válik szükségessé, melyek információs és 

promóciós eszközként használhatóak. A papíralapú marketing eszközök megfelelő 

helyszíneken (információs pontok, szálláshelyek, stb.) történő elhelyezése jelentős. 

 

Az útvonal kijelöléshez kapcsolódó munkák: 

 Kikötői térképtábla készítés 

 Papíralapú élménytérkép készítés 

 Térkép megjelenítése a SzolnokApp mobil applikáción  

 

A fejlesztés neve Kishajó útvonal kijelölés a Tisza mentén 

A fejlesztés rövid leírása 

A Tisza mentén - szolnoki kiindulóponttal/megállóhellyel- 

olyan vízi turisztikai útvonalak kijelölése, melyek alapján a 

kishajósok tervezhetik kirándulásaikat. 

A fejlesztés, mint 

turisztikai vonzerő  

A fejlesztés, mint szezon 

hosszabbító attrakció 

 

 

A fejlesztés jelentősége a 

tartózkodási hosszabbítás 

szempontjából 
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 Tematikus játszótér kialakítása a Tisza-parton 

 

A tematikus játszóterek olyan turisztikai termékek, melyek nagyon népszerűek, rövid 

határidővel, kis költségvetésből megvalósíthatóak, a városba látogató kisgyermekes családok 

és a lakosság körében egyaránt különleges, népszerű fejlesztések lehetnek.  

Felméréseink szerint, egy különleges játszótér sokkal többet jelent a fenti célcsoportoknak, mint 

bármilyen műemléki, vagy kulturális fejlesztés. A tematikus játszóterek a legolcsóbb és 

legnépszerűbb turisztikai attrakciók. 

 

 
14. ábra: Google trends keresletelemzés 

(Forrás: Budai és Társa Tanácsadó Kft.) 

Mik a tematikus játszóterek előnyei? 

 Tematikájukban kapcsolódhatnak a városhoz vagy a Tiszához, mint turisztikai 

vonzerőhöz 

 Egyedi alkotások, önmagukban is attrakciók 

 Információt adnak, tanítják a gyermekeket, felnőtteket 

 A legolcsóbb különleges vonzerők, melyek órákra is lekötik a látogatókat 

 A turisták mellett a helyi lakosok is használhatják 

 Speciális rendezvényhelyszínek lehetnek 

 Az EU-s szabványoknak megfelelően biztonságos játékok 

 Rövid határidővel elkészíthetőek 
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5. kép: Játszóterek Visegrádon, Aquincumban, Szigligeti várnál 

(Forrás: Saját szerkesztés a www.visegrad.hu; a www.aquincum.hu, és a www.szigliget.hu képei alapján) 

 

A tematikus játszóterek különleges vonzerők, Szolnokon elsősorban ingyenesen igénybe 

vehető tematikus játszótereket szükséges megvalósítani. 

A fejlesztés neve Tematikus játszótér kialakítása a Tisza-parton 

A fejlesztés rövid leírása 

A Tisza-parton olyan tematikus játszóteret kell kialakítani, 

mely tematikájában a város történetéhez, vagy a Tiszához 

kapcsolódik.  

A szép, egyedi játékok önálló művészeti alkotások, melyek 

biztonságos és izgalmas játékai a gyermekeknek. 

A fejlesztés, mint turisztikai 

vonzerő 

 

 

A fejlesztés, mint szezon 

hosszabbító attrakció 

 

 

A fejlesztés jelentősége a 

tartózkodási hosszabbítás 

szempontjából 
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5.3. Javaslatok egyéb részletes elemzés után megvalósítható termékfejlesztésekre 

 

Az előbbiekben felsorolt termékfejlesztések rövid időn belül, jelentősebb előkészületi 

tevékenységek nélkül, a város saját forrásaiból is megvalósíthatóak.  

Az alábbiakban olyan termékfejlesztésekre teszünk javaslatokat, melyek jelentősebb 

ráfordításokat igényelnek, emiatt alapos előkészítést követően valósíthatók meg.  

A fejlesztésekhez a 2021-27-es EU-s pénzügyi ciklus konvergencia régióiban felhasználható 

pályázati források, illetve a magyar költségvetési források adhatnak alapot. 

 

A fejlesztés neve A fejlesztés rövid leírása 

Szabadstrand kialakítása a Tisza-

parton 

A szolnoki lakosság oldaláról megfogalmazott igény 

a Tiszai szabadstrand kialakítása. A strand helyszínét 

körültekintően kell kialakítani biztonságos 

üzemeltetés mellett. 

Vízi színpad építése a Tisza-parton 

A Tisza-parton kialakítandó színpad a város 

nagyfesztiváljainak állandó helyszíne lehet, 

ugyanakkor önálló kulturális eseményeknek is helyet 

adhat, ezáltal segítve a Tisza jelentőségének 

erősítését. 

A tiszai élővilág bemutatójának 

kialakítása a Tisza-parton 

Az állatkertek jelentősége és látogatottsága 

folyamatosan nő. A Tiszához kapcsolódó különleges 

bemutatóhely kialakításánál (pl.: pelikán menhely) 

segíthet, ha ez együttműködésben valósulna meg 

(pl.: Nyíregyházi Állatpark-Sóstó ZOO, Tisza-tavi 

Ökocentrum). 

Tiszai hagyományok bemutatása 

A hagyományos tiszai tevékenységek (halászat, 

hálókötés, stb.) bemutatója a Tisza-parton, esetleg 

közös helyszínen a tiszai élővilág bemutatóval. 
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6. Cselekvési terv a 2019-2021-es időszakra 

 

Szolnok Megyei Jogú Város turizmusfejlesztési feladataihoz szükséges meghatározni azt a 

cselekvési tervet, mely alapján kijelölhető a turizmus erősítéséhez szükséges feladatok 

elvégzése. A cselekvési tervben az egyes éveket kettő szakaszra bontottuk, mely szakaszok 6-

6 hónapot foglalnak magukba. 

Bizonyos feladatok megkezdése feltétlenül szükséges a kijelölt időszakban, míg mások 

halaszthatóak, esetleg forráshiány, vagy egyéb megkerülhetetlen akadályoztatás esetén 

elhagyhatóak.  

A stratégiában rögzített tevékenységek egymásra épülnek, így például a turisztikai 

programcsomagok kidolgozását meg kell előznie az átfogó városi kutatás elvégzésének.  

A cselekvési terv ugyanakkor kiegészíthető azokkal a feladatokkal, melyek az elkövetkező 

időszak társadalmi – gazdasági – politikai - kulturális – turisztikai változásai okán válnak 

szükségessé. Külön táblázatba foglaltuk azokat a feladatokat, melyeket folyamatosan kell 

végezni, nem köthetőek időszakokhoz. 

Fontos megjegyezni, hogy a tervezett feladatok elvégzése a legjobb szándék szerint sem 

garantálható, hiszen például a kiemelt turisztikai körzethez való csatlakozás sikeressége nem 

függ a városvezetés kérdésben való elkötelezettségétől, hanem Magyarország Kormánya 

szakpolitikai döntésén múlik majd. 
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Folyamatosan végzendő tevékenységek 

A feladat neve A feladat felelőse Halaszthatóság 

A folyamatban levő fejlesztések 

menedzselése 

Városvezetés  

Fejlesztési 

Igazgatóság 

Nem halasztható, 

folyamatosan 

végzendő 

Az eddigi turisztikai marketing feladatok 

folytatása 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály  

Nem halasztható, 

folyamatosan 

végzendő 

A helyi szolgáltatókkal közös marketing 

akciók számának növelése 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

Nem halasztható, 

folyamatosan 

végzendő 

A Tisza markánsabb szerepeltetése a 

városi rendezvényeknél 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

rendezvények 

városi szervezői 

Nem halasztható, 

folyamatosan 

végzendő 

Szakmai kapcsolatok erősítése az utazási 

irodákkal 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály  

Nem halasztható, 

folyamatosan 

végzendő 

Beszámoló készítése az elmúlt időszak 

turisztikai munkájáról, eredményeiről 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály  

Nem halasztható, 

folyamatosan 

végzendő 

A Városmarketing és Turisztikai Osztály 

eredményeinek jobb kommunikációja 

Városvezetés  

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

Nem halasztható, 

folyamatosan 

végzendő 
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Időszak: 2019. I-VI. hónap 

A feladat neve A feladat felelőse Halaszthatóság 

Szolnok csatlakoztatása egy kiemelt 

turisztikai fejlesztési térséghez: 

szakmapolitikai anyagok elkészítése, 

lobbi tevékenység végzése  

Városvezetés Nem halasztható 

Csatlakozás a 2021-2027-es EU-s 

pénzügyi ciklus országos turisztikai 

programjaihoz, kapcsolatfelvétel a 

döntéshozókkal, javaslattétel, programok 

kidolgozása, nyomonkövetés 

Városvezetés Nem halasztható 

A turisztikai termékfejlesztések 

megvalósíthatóságának előzetes 

vizsgálata 

Városvezetés  

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

Fejlesztési 

Igazgatóság 

Halasztható 

Szolnok kereskedelmi szálláshelyein 

recepciós munkakörben dolgozó 

munkatársak részére ingyenes képzés 

megtartásának előkészítése (következő 

félévi megvalósítással), kiegészítve egy 

tematikus városnéző túrával. Cél, a 

szolnoki turizmus iránti elkötelezettség, a 

lokálpatriotizmus, a „MI” tudat erősítése, 

illetve a helyi turisztikai, kulturális 

értékek megismertetése 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

 

Halasztható 
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Időszak: 2019. VI-XII. hónap 

A feladat neve A feladat felelőse Halaszthatóság 

Átfogó turisztikai kutatás elvégzése 

Szolnokon 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 
Halasztható 

A turisztikai termékfejlesztések 

megvalósíthatóságának előzetes 

vizsgálata 

Városvezetés  

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

Fejlesztési 

Igazgatóság 

Halasztható 

Információs szolgáltatások fejlesztése, a 

táblarendszer kialakításának előkészítése, 

formai és tartalmi elemek meghatározása, 

a táblák elkészítése, kihelyezése 

Városvezetés  

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei 

Halasztható 

 

Időszak: 2020. I-VI. hónap 

A feladat neve A feladat felelőse Halaszthatóság 

Szolnok értékeinek bemutatása a város 

általános- és középiskoláiban: a program 

megkezdése 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

Humán 

Igazgatóság 

Halasztható 

A kisvonatos utaztatás 

feltételrendszerének vizsgálata, 

javaslattétel a városvezetés részére 

Városvezetés 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Nem halasztható 
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Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei 

A turisztikai termékfejlesztések 

megvalósíthatóságának előzetes 

vizsgálata 

 

Városvezetés  

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

Fejlesztési 

Igazgatóság 

Halasztható 

 

Időszak: 2020. VI-XII. hónap 

A feladat neve A feladat felelőse Halaszthatóság 

Szolnok kártya előkészítése, feltétel 

rendszerének összeállítása, a kártya 

megvalósítása 

Városvezetés 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei és a 

turisztikai szektor 

további szereplői 

Nem halasztható 

Szolnoki turisztikai programcsomagok 

összeállítása 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

turisztikai szektor 

további szereplői 

Halasztható 
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Időszak: 2021. I-VI. hónap 

A feladat neve A feladat felelőse Halaszthatóság 

Program kidolgozása egyéb turisztikai 

szolgáltatók Szolnokra vonzása 

tekintetében 

Városvezetés 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei 

 

Halasztható 

A városi önkéntesek turisztikai képzési 

programjának kidolgozása és megkezdése 

Városvezetés 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

Humán 

Igazgatóság 

Halasztható 

 

Időszak: 2021. VI-XII. hónap 

A feladat neve A feladat felelőse Halaszthatóság 

Szolnok értékeinek bemutatása a város 

általános- és középiskoláiban: a program 

folytatása 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály  

Humán 

Igazgatóság 

Halasztható 
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Forrásjegyzék 
 

 UNWTO előrejelzés a nemzetközi turizmus alakulásáról 2017 

 UNWTO Turizmus és kulturális szinergiák 2018 

 European Travel Monitor kutatás 2016 

 Európai Bizottság Eurobarometer kutatása az európai utazásokról 2017 

 Kishajós élmények a Balatonon – Turizmusfejlesztési stratégia 

 Budai és Társa Tanácsadó Kft. 2017 

 Központi Statisztikai Hivatal honlapja: www.ksh.hu 

 Magyar Turisztikai Ügynökség honlapja: www.mtu.gov.hu 

 Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége: Trend riport a hazai és nemzetközi 

szállodaipar teljesítményéről 2017 

 Kisfaludy Program honlapja: www.kisfaludyprogram.hu 

 Magyarország Kormányának honlapja: www.kormany.hu 

 Széchenyi2020 program honlapja: www.palyazat.gov.hu 

 Európai Parlament honlapja: www.europarl.europa.eu  

 Szolnok város honlapja: www.szolnok.hu 

 Beszámoló a városmarketing és turisztikai tevékenységek megvalósulásáról 2016-2017, 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

http://www.ksh.hu/
http://www.mtu.gov.hu/
http://www.kisfaludyprogram.hu/
http://www.kormany.hu/
http://www.palyazat.gov.hu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.szolnok.hu/

