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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Gyula város előző desztinációfejlesztési stratégiája időtávjának vége és a turizmus környezetének 

alapvető változása véletlenül épp egybe esett. Ez különösen időszerűvé tette egy új stratégia 

megalkotását és a rendelkezésre álló erőforrások számbavételét, a fogyasztói és utazási szokások 

terén történt változások elemzését. A szintén idén induló új európai uniós költségvetési időszak 

nyújtotta lehetőségek szintén megkívánják egy, a magasabb szintű koncepciókkal és tervekkel is 

konzisztens térségi és települési szintű fejlesztési elképzelések rögzítését.  

Magyarország egyik kiemelkedő teljesítményt magáénak tudható gyógyhelye az elmúlt évtizedben 

folyamatosan fejlődött, ami az elmúlt évek kiemelt attrakciófejlesztésein túl a helyi TDM-

szervezetnek, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. következetes desztinációmenedzsment-

tevékenységének köszönhető. A szervezet tulajdonosi körében a város önkormányzata és annak 

tulajdonában lévő attrakciók mellett a nagy szállodák és a turisztikai szolgáltatókat tömörítő turisztikai 

egyesület is megtalálható, ami egyben a közös döntéshozatalnak is biztosítéka. Ez az együttműködés 

jó alapokat biztosít a jelenlegi helyzetből történő gyors kilábalásra is. 

A desztinációfejlesztési stratégia megalkotásában fontos volt számunkra, hogy a helyi érintetteket is 

minél szélesebb körben be tudjuk vonni a folyamatba, hiszen jelen stratégia nem az önkormányzat, 

hanem Gyula város stratégiája. Vagyis ennek megvalósítása a helyi közösség – vállalkozók, 

intézmények, civil szervezetek – aktív és tevőleges részvételét kívánja meg. Munkánk során több 

ponton kompromisszumot kellett kössünk, így a személyes találkozások helyett online 

beszélgetésekre került sor, a tervezett workshopokról is le kellett mondanunk. A közös gondolkodás 

jóval nehezebben jön létre ilyen körülmények között, ami viszont feltétele bármely stratégia sikeres 

megvalósításának és széles támogatottságának. A helyi vállalkozói körben végzett online 

felmérésünket kitöltők 82%-a teljes mértékben egyetértett a stratégia frissítésével, és 74% jelezte, 

hogy személyesen is szívesen részt venne annak elkészítésében. Attól függetlenül, hogy az eredeti 

szándékainkkal ellentétben ezekre jóval szűkebb körben került csak sor, bízunk benne, hogy a 

megállapítások, a megfogalmazott jövőkép és az abból következő célok egybeesnek a Gyula 

turizmusában érintettek elképzeléseivel. 

A stratégia megfogalmazásakor, 2021 áprilisában még több ismeretlen tényező van, ami mind hosszú, 

mind rövid távon is képes bármilyen irányba befolyásolni a turizmus alakulását. Ennek megfelelően 

rendhagyó módon az ötéves időszakot két szakaszra bontjuk fel, ami azt jelenti, hogy egyszerre 

teszünk javaslatot az aktuális helyzet kezelésére, vagyis 2021–22 során megvalósítandó projektekre és 

a középtávú célok elérését biztosító fejlesztésekre. Előrejelzéseink óvatos becslésen alapulnak, a 

magunk részéről az ENSZ turisztikai szervezete, az UNWTO számításaira támaszkodunk, és a korábbi 

vendégforgalom 2023-as elérésével számolunk. A stratégiakészítés időpontját mindenképpen 

figyelembe kell venni bizonyos megállapítások – pl. külföldi látogatók – esetében. 

Fontosnak tartjuk a járványügyi helyzettől teljesen függetlenül is, hogy a nemzetközi gyakorlatban már 

megtörtént szemléletváltás szellemében közelítsük meg mi is a desztinációfejlesztés. Az ún. 

látogatóközpontú gazdaság – visitor economy – holisztikus szemlélete megköveteli a helyi társadalom 

érdekeinek előtérbe helyezését és a turizmusnak a helyi gazdaság részeként történő kezelését. 

Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a turizmushoz kapcsolódó érdekek érvényesülésének a helyi 

társadalom érdekeivel való ütközés szab korlátokat, ami biztosítja, hogy a turizmus hatásait nem 

elszenvedik, hanem épp ellenkezőleg, élvezik a helyiek. Ez szükségessé teszi a helyi lakosság 

véleményének folyamatos kikérését, és a turisztikai attitűdvizsgálatok lefolytatását. Erre szintén sort 

kerítettünk, jóllehet a korlátozások ebben az esetben is szűkítették a lehetőségeinket. 
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Elemzéseink és saját kutatásaink alapján kellően megalapozottnak tartjuk, hogy a város hagyományos 

turisztikai termékei mellé hangsúlyosabban beemelésre kerüljön a város természeti környezetére 

építhető aktív turisztikai termékkínálat. Gyula Város Önkormányzatának érvényben lévő gazdasági 

programja által megfogalmazott célokkal összhangban a növekvő bevételeket és a szolgáltatások 

minőségének emelését helyezzük a középpontba, ezzel is segítve a városi célok mihamarabbi elérését. 

Ehhez hozzátartozik a kínálati oldal bővítése és új célcsoportok bevonása a meglévők mellé. Ez 

indokolja a nyitást a mozgás és aktivitás felé, valamint az a megfogalmazódó jogos igény, hogy minél 

több pillérre épüljön a város turizmusa. 

Az utóbbi évek sikeres lobbitevékenységének köszönhetően a város ipari parkjában megkezdődött az 

Airbus helikoptergyárának építése, ami jelentős változást hoz a város életében. A 200 új munkahely 

magas képzettségű munkaerőt kíván, továbbá várható további beszállítói kör betelepülése is az ipari 

parkba, ami szintén a műszaki értelmiség iránti igényt növeli várhatóan. Noha ezek a változások 

közvetlen hatással nem lesznek a turizmusra eleinte, a benne rejlő városmarketing-lehetőségeket 

mindenképpen javasoljuk kihasználni. A „Történelmi fürdőváros” szlogen mellett a repülés és a 

modern technológiát képviselő fejlesztés megjelenítése mindenképpen egy hagyományait őrző, 

ugyanakkor megújulni is képes város pozitív, szerethető képét hordozza magában. Megfelelő 

arányérzékkel kezelve a kettőt, olyan egymást jól kiegészítő ellenpontozásra nyílik lehetőség, ami nem 

szokványos élményeket ígér.  

A következő öt évre szóló desztinációfejlesztési stratégia az egészség–mozgás–kultúra hármasára építi 

úgy a kiemelt projekteket, mint a kisebb léptékű fejlesztéseket. A többéves előkészítő munka nyomán 

a szigeterőd fejlesztése továbbra is meghatározó elem marad, ahogy a fürdőfejlesztés is. Ezek mellett 

kiemelt projektként kezeljük az Élővíz-csatorna – Ó-Fehér-Körös – turisztikai fejlesztését. A megfelelő 

térhasználat érdekében a város több pontjának bekapcsolására teszünk javaslatot, ahogy a várost 

körülvevő zöldterületek bevonását is legalább annyira fontos elemnek tartjuk. Ezekhez kapcsolódik, 

az egyébként a helyi lakosság életminőségét javítani hivatott smart city-elemek turizmusra történő 

kiterjesztése is, aminek segítségével akár európai hálózatokba kerülhet be a város – smart tourism 

destinations –, ami egészen új távlatokat nyithat.  

Hosszú folyamat eredményeként 2020 szeptemberében került nevesítésre a Gyulát és Békéscsabát 

összekapcsoló Gyula és térsége turisztikai térség, melyet az óta sikerült tartalommal is megtölteni. A 

Gyula–Békéscsaba Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség igaz, még csak nemrég 

kezdte meg tevékenységét, és hiányzik a munkaszervezete, de ettől függetlenül fontosnak tartottuk, 

hogy figyelembe vegyük ebben a stratégiában ezt a kapcsolatrendszert is. Tekintettel arra, hogy az 

ország jogszabályban nevesített 11 turisztikai térsége élvezi a Magyar Turisztikai Ügynökség és a 

Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség támogatását, mindenképpen javaslatot kívántunk 

tenni a helyi és térségi szint közötti munkamegosztásra annak érdekében, hogy az ezen a csatornán 

keresztül érkező források a lehető leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra. Ezen túlmenően a 

párhuzamosságok elkerülése is minden érintett közös érdeke. A térségi szervezet jövőbeni megfelelő 

működése esetén a helyi TDM-szervezet, a GyTNKft. a termékfejlesztést, a koordinációt, a 

professzionális kooperáció- és látogatómenedzsmentet és az értékesítést helyezheti tevékenységének 

középpontjába. Ez utóbbira azért is van egyre nagyobb szükség, mivel a korábbi és az elkövetkezendő 

évek turisztikai attrakciófejlesztései és a város rendezvényterem-kapacitásainak bővülése proaktív 

piacra vitelt követel meg azok fenntarthatósága érdekében. Emellett – a korábban már hivatkozott – 

Gyula város önkormányzatának 2024-ig terjedő gazdasági programja is elvárásként fogalmazza meg a 

bevételek növekedését. Az intézkedések forrására is teszünk javaslatot ott, ahol ennek alapjai már 

körvonalazódnak, illetve melybe a Gyulára látogató turistákat is be lehet vonni. 
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A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZET VÁRHATÓ HATÁSAI 
 

2020. március 11-én hívta fel a WHO hivatalosan is a világ figyelmét a koronavírus okozta 

világjárványra, és ajánlott komoly és határozott intézkedéseket a világ kormányainak. Másnap 

Magyarországon is vészhelyzetet hirdetett a kormány a járvány miatt. Az intézkedések következtében 

néhány nap alatt állt le a nemzetközi és belföldi turizmus, ami a nyári néhány hónapot leszámítva azóta 

sem állt helyre. A korábban soha nem látott együttműködésnek köszönhetően rekordgyorsasággal 

került a gyártósorra a vírus ellen kikísérletezett vakcina, mely a szakma számára is elhozta az 

újraindulás reményét.  

Az elmúlt egy évben a szakértők folyamatosan gyűjtötték azokat a piaci információkat, melyek alapján 

próbálták a turizmus beindulását modellezni. A túl sok ismeretlen változó miatti bizonytalanság 

óvatosságra int bennünket is, ezért a magunk részéről az alábbiakkal számolunk: 

 az utazási kedv alapvetően nem változik hosszú távon, a népesség 2020-ig a turizmusba 

aktívan bekapcsolódó részének mintegy 15%-a változtat utazási szokásain a következő néhány 

évben, a többségre ez nem jellemző, 

 az adminisztratív intézkedések időlegesen megváltoztatják a turistaáramlást, de a 

korlátozások alatti utazási jellemzők nem válnak meghatározó, tartós trendekké, 

 az erős belföldi forgalommal rendelkező desztinációk – ide tartozik Gyula is – hamarabb, 

várhatóan 2022-re közelítik meg a járvány előtti forgalmat, 2021-ben még mintegy 20–25%-

kal maradhatnak el attól, nagy biztonsággal 2023-ra számolunk a 2019-es szint elérésével, 

 a gazdasági visszaesést ellensúlyozó uniós és hazai intézkedések elegendők lesznek a recesszió 

megakadályozásához, ezért annak bekövetkeztét nem tartjuk valószínűnek, 

 a kívánatosnak tartott átoltottsági szint elérése az alapvető feltétele a teljes turisztikai 

szolgáltatói lánc visszaállásának. 

2020 tavaszán felméréseink szerint a turizmusban érintett vállalkozások több mint kétharmadának 

legfeljebb 3 hónapra elegendő tartaléka volt, tekintettel arra, hogy az I-szektorhoz tartozó mintegy 

ötvenezer vállalkozás döntő többsége a KKV-szektorhoz tartozik és azon belül is meghatározó a mikro- 

és kisvállalkozások aránya. A tartalékok többnyire elegendőnek bizonyultak a nyári nyitásig, ezért a 

vidéki szállás- és vendéglátóhelyek ki tudtak nyitni, és megelégedésükre szolgáló bevételt realizáltak 

júliusban és augusztusban. A kiutazási korlátozások miatt itthon maradt utazók révén a korábbihoz 

képest jelentősen megemelkedett belföldi forgalom országszerte kiváló értékesítési lehetőségeket 

biztosított a nyárra, ráadásul a nagyvállalatok egységei jellemzően zárva maradtak 2020 folyamán, ami 

jelentős kapacitáskiesést jelentett vidéken is. Ez általános áremelkedéshez vezetett, viszont az így 

keletkezett bevételekből a rövid időtáv miatt már felhalmozásra nem került sor az őszi zárás előtt.  

A szálláshelyek esetében az őszi hónapok még jó eredményeket hoznak, viszont tavaly ez már nem 

volt lehetséges, ezért a forgalmuk minimálisra zsugorodott. A záráskor deklarált év végi foglalásokat 

kompenzáló támogatás nem jelentett érdemi változást a vállalkozások üzleti helyzetére nézve, mivel 

az csak a novemberben már rögzített foglalásokra vonatkozott. Ugyanakkor a vendégek is 

óvatosabbakká váltak és kivártak a foglalásokkal, ami – mint később kiderült – meghiúsult volna. Az 

üzleti célú egyéb szálláshelyek kedvezőbb helyzetben voltak és vannak a kereskedelmi 

szálláshelyekhez képest, mivel ezeknek a tulajdonosai más jövedelemmel is rendelkeznek, néhány főt 

foglalkoztatnak legfeljebb, így állandó költségeik is alacsony szinten mozogtak. A nagyobb 

szálláshelyek jellemzően előbbre hozták a karbantartásaikat, vagy épp felújításaikat, így igyekeztek 

megtartani munkatársaikat, a fővárost leszámítva többnyire sikeresen. 
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Különösen kritikus helyzet alakult ki azon vendéglátóhelyek esetében, akik nem tudtak időben váltani 

a kiszállításra. A fürdőknek és kulturális intézményeknek az érthető szabályozások miatt még rövidebb 

üzemidővel kellett szembe nézniük, így nehéz helyzetbe kerültek ott, ahol a helyi önkormányzat 

gazdasági helyzete a járványt megelőzően sem volt elég stabilnak mondható.  

Gyulán a szállodák és az attrakciók esetében jellemzően elbocsátásokra nem került sor, az általános 

ágazati körképnek megfelelően működtek az egységek, és készülnek fel a nyitásra, melynek időpontját 

a Gyulai Várfürdő döntéséhez igazítják értelemszerűen. A helyi vállalkozók körében végzett kutatásunk 

eredményei azt mutatják, hogy míg 2019-ben egy tízes skálán mért elégedettségük átlagértéke 7 volt, 

ez 2020-ra 3-ra csökkent úgy, hogy a megkérdezettek egyharmada 1-est jelölt. Arra a kérdésre, hogy 

mekkora esélyt lát arra, hogy átvészeli a járványügyi helyzetet valahogy június végéig, az átlagérték 

53% volt, miközben a két véglet azonos arányban (16%) került megjelölésre. Szoros összefüggést 

mutattak a válaszok az egység üzemméretével és típusával, ugyanis a túlélési esélyt a szállodák 80% 

felettinek jelölték, míg az üzleti célú egyéb szegmensben nem érték el az 50%-ot sem. 

A Polgármesteri Hivatal nyilvántartása szerint 2020-ban összesen 58 szálláshely szűntette be 

tevékenységét, jellemzően magánszálláshelyek. A vendéglátóhelyekről nem vezetnek olyan 

nyilvántartást, melyből hasonló információ kiderülne, ráadásul mivel jogszabály rendelte el 

tevékenységük szüneteltetését, nem tudni biztosat a terveikről. 2021 januárjában 272 db 

vendéglátóhely rendelkezett működési engedéllyel a nyilvántartások szerint, ennek mintegy 8%-a 

munkahelyi vendéglátó. 

A munkaerőpiaci helyzetről azt tudjuk a Központi Statisztikai Hivatal és a kormányhivatal adatai 

alapján, hogy Gyulán is csökkent az I-szektorban foglalkoztatottak száma 2020 2. negyedévben 43 

fővel, ami az egységek számát tekintve nem mondható jelentősnek. Ugyanakkor nem ismerjük az 

aktuális 2021. évi 1. negyedéves adatokat, továbbá az is kérdéses, hogy a vendéglátóhelyekre 

vonatkozó szigorúbb előírások mennyire hozzák az ágazatot csődközeli helyzetbe. 

Az attrakciók 2020-ban később tudtak nyitni a szállás- és vendéglátóhelyekhez képest. A két 

legerősebb nyári hónapban, amikor végig teljes kihasználtsággal működtek a szálláshelyek, a vár és az 

Almásy-kastély emelkedést regisztrált a látogatószámok esetében, miközben a Várfürdő 37%-os 

csökkenésről számolt be. 2020 első nyolc hónapjának adatait összevetve az egy évvel korábbival 30, 

illetve 42%-os visszaesést látunk. Tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonban lévő cégekről van 

szó, a veszteségeik így nem okoznak egyelőre olyan működési zavarokat, melyek a nyitáskor problémát 

jelenthetnek, de a tartalékok ebben a körben is felhasználásra kerültek az elmúlt hónapokban. 

Az eddigiek fényében az alábbi hatásokkal számolunk 2021–22 folyamán (2021 áprilisában): 

 az átoltottságtól függően nyithatnak a turisztikai vállalkozások és attrakciók, ami viszont nem 

feltétlenül jelenti a teljes kapacitásra vonatkozó működés engedélyezését, ezért a kínálati 

oldal 2021-ben elmarad a korábbitól, reálisan 2022-re gördülhet el minden akadály, 

 a kereslet növekedési üteme nem hasonlítható a 2020-as nyári adatokhoz, amennyiben az 

aktív korosztály átoltottsági szintje nem emelkedik rohamosan – ami viszont számos külső 

tényezőtől függ –, továbbá a beoltottak külföldre is utazhatnak nagy valószínűség szerint 

szemben a tavalyi tiltásokkal, 

 a zárt térben egyidőben ott tartózkodók számára vonatkozó korlátozások feloldása a 

vendéglátó- és szálláshelyekre vonatkozó korlátozásokat követően várható, a tavalyihoz 

hasonlóan, a legnagyobb attrakciók látogatottsága továbbra is elmarad a járvány előtti 

adatoktól, 
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 a rendezvények létszáma és látogatása továbbra is korlátozva lesz várhatóan, így a korábbi 

értelemben vett nagyrendezvényekkel 2022 előtt számolni nem lehet, 

 a Románia felől érkező vendégkörre 2021-ben még kevésbé lehet alapozni az ottani 

alacsonyabb átoltottsági szint miatt, 

 a mértékadó gazdasági elemzők előrejelzése szerint 2021-re várható infláció 3,6–3,9% körül 

várható, ami az I-szektorban is áremelkedést generál, továbbá a turizmus szempontjából 

meghatározó üzemanyagárak terén is emelkedésre számítunk, 

 a forint euróhoz viszonyított erősödése a külföldi utazásoknak kedvez, s bár hirtelen is 

történhetnek árfolyamváltozások, egyelőre nem számolunk változással ezen a téren, 

 a szakképzett munkaerő egy része pályaelhagyóvá vált az elmúlt egy év alatt, egy részükkel 

nem számolunk visszatérőként, ezzel párhuzamosan sajnálatos módon a turizmus, mint 

életpálya vonzereje jelentősen csökkent, az ágazati átlagfizetések nem kellően vonzók, így a 

várható szakemberhiány szűk keresztmetszetet jelent a korábbi kapacitások változatlan 

mértékű megnyitásának, továbbá a szolgáltatás minőségének csökkenését okozhatja. 

A vállalkozások jövedelmezősége terén 2021-ben nem várható ugrásszerű javulás, mivel a kormányzati 

támogatások megszűnésével a személyi jellegű költségek nagyobb arányban növekednek, mint az 

árbevétel, ami az üzemi eredményszint kritikus szint alá történő csökkenését vonhatja maga után. A 

2020-ban nem teljesített foglalások utalvánnyal történő kompenzálása – az ezt alkalmazó egységek 

esetében – tovább ronthatja a jövedelmezőséget annak mértékétől függően természetesen. A nyitás 

tehát komoly üzleti kockázatot is jelent, a 3. negyedévben ezért még a tavalyihoz hasonló kiugró 

eredmények esetén is szükség lesz a vállalkozások egy részénél a tartalékok mozgósítására, vagy külső 

finanszírozásra. Ez utóbbi hosszú távon is kihat az egységek gazdálkodására.  

A kapacitások töltése a főszezonban várhatóan nem jelent problémát köszönhetően Gyula jó piaci 

pozíciójának a belföldi turizmusban. Ez a relatív versenyelőny ugyanakkor korlátozott mértékben 

jelent garanciát az újraindulást követő új időszak sikerességére, amennyiben elmarad a proaktív piacra 

vitel optimális időzítése. Az őszi és téli időszak eredménye további bizonytalanságot hordoz magában, 

mivel az erre az időszakra jellemző konferenciák és céges rendezvények megtartása valószínűleg ismét 

csak jelentős korlátozások mellett lesz lehetséges 2021-ben. 

A minél gyorsabb kilábalás és növekvő pályára állás érdekében az értékesítés előtérbe helyezésére van 

szükség, aminek hátterét a professzionális és proaktív desztinációs marketing képes megalapozni. A 

helyi vállalkozók körében végzett kutatásaink szerint szinte teljes az egyetértés abban, hogy a saját, 

turizmusban érdekelt vállalkozásuk sikerességét a város és a térség ismertsége is befolyásolja. Ez 

megerősíti a helyi TDM-szervezet működése iránti igényt, így annak működését és a marketing 

aktivitások finanszírozásának kérdését megnyugtatóan kell biztosítani és nem csak rövid távon.  

Az elmondottak alapján különösen fontosnak tartjuk, hogy jelen desztinációfejlesztési stratégia (DFS) 

tartalmazzon olyan eszközöket is, mely megoldást jelentenek az aktuálisan jelentkező problémák 

kezelésére, ugyanakkor nem veszélyeztetik a középtávú célok elérését. A megvalósításért felelős TDM-

szervezet működése és szakmai munkája forrásának biztosítása ezért kulcskérdés. 

Ugyanakkor meg kívánjuk jegyezni, hogy a járvány előtti évben, 2019-ben országos szinten is a belföldi 

utazások és az eltöltött idő kismértékű csökkenését láthatjuk az emelkedő bevételek mellett, és ez 

Gyulán is megjelent a vendégforgalmi statisztikában. Mivel gyökeres változások következtek be, ezért 

a jelenséget csak rögzíteni érdemes, egyelőre nem alkalmas a keresleti oldalra vonatkozó bármiféle 

tendencia levonására. 



8 
 

2019-ben a gyulai hotelek szobakapacitásának kihasználtsága 2%-kal maradt el az országos átlagtól, 

egyedül augusztus hónapban volt a mutató 9%-kal magasabb annál, azaz 80,6%. 2020-ban viszont azt 

látjuk, hogy jóllehet a visszaesés itt is megmutatkozott, de ugyanakkor Gyula magasan az országos 

átlag fölött tudta kapacitásait értékesíteni: júliusban 13,7%-kal, augusztusban 12,9%-kal volt 

magasabb a szállodák kihasználtsága az országos átlagnál. A belföldi turizmusban erős balatoni 

adatoktól is csak 5, illetve 8,6%-kal maradt el a város a két legkeresettebb nyári hónapban. Mindezt 

úgy, hogy a RevPAR-mutató is emelkedett kismértékben. A 2020-ban megjelenő keresletnek 

köszönhetően az augusztusi átlagár is jelentősen megnövekedett a megelőző évhez képest, sőt a 

versenytárs Hajdúszoboszlóhoz képest is néhány százalékos előnyt könyvelhetett el. Ezek az adatok 

megerősítik a saját kutatásaink eredményeit is, miszerint 2020 nyarán egy más, a korábbihoz képest 

erősebb fizetőképességgel rendelkező réteg jelent meg a város szálláshelyein. A két nyári hónapban 

és különösen augusztusban elégedettek voltak a vállalkozók a forgalommal, amit az ismert okok miatt 

az év többi időszakáról viszont nem lehet elmondani. 

Ezekről a kedvező nyári tapasztalatokról jelen pillanatban nehéz megállapítani, hogy egy egyszeri, a 

nem szokványos körülményeknek köszönhető jelenséget láttunk, vagy valaminek a kezdetét. Mivel a 

2021. év sem lesz szokványos, ezért a válaszra várnunk kell. Az biztos, hogy az utazási korlátozások és 

a bizonytalanság keltette félelmek miatt várhatóan 2021-ben is a szokásosnál erőteljesebb belföldi 

vendégforgalomra számíthatunk. Ez egy esély arra, hogy bővítse vendégkörét a város olyan 

csoportokkal, akik eddig csak kisebb arányban voltak jelen, illetve különleges kínálatával felhívja 

magára a figyelmet. 

Az elmondottak alapján rövid távon az alábbiakat tartjuk a legfontosabb irányoknak: 

1. a járvány testi és lelki utóhatásainak kezelésére biztonságos úti cél Gyula, melyet a gyógyhely 

mivolta különösen hitelessé, széles termékkínálata pedig élménydússá tesz, 

2. a történelmi városkép és a természeti környezet összekapcsolása, ami a szokványos aktív 

tevékenységek előnyein túl különleges élményígérettel párosul, 

3. a rendezvények átalakítása mozgó fesztivállá a már 2020-ban bevált Gasztroséta mintájára, 

aminek köszönhetően a látogatók jóval nagyobb területen mozognak, viszont a hangulat 

megteremthető, 

4. a felsoroltakat felelősen megszervezni, koordinálni és lebonyolítani képes helyi TDM-

szervezet – a GyTNkft. – finanszírozásának biztosítása a turisták bevonásával kialakított 

rendszernek köszönhetően. 

Mivel a felsoroltak a desztinációfejlesztési stratégia szerves részei is egyben, ezért ezekre a 

későbbiekben még részletesen kitérünk. 

 

 

A desztinációfejlesztési stratégia új megközelítése 
Mintegy tizenöt évre tehető, hogy a világ turisztikai műhelyei a fenntarthatóság érdekében kutatni 

kezdték azokat a lehetőségeket, melyek a turizmus tömegessé válásával együtt járó negatív 

jelenségeket megnyugtató módon képesek kezelni, és egyben a problémákat megelőzni. 
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1. ábra – Új fókusz a turizmusfejlesztésben 

Az utóbbi tíz évben elfogadottá vált látogatóközpontú 

gazdaság – visitor economy – elvi megközelítése egy 

holisztikus szemléletet tükröz, mely a turizmust egy 

szélesebb összefüggésben vizsgálja és kapcsolja be a 

helyi társadalom és gazdaság életébe. A turizmus ágazat 

mozgatója a látogató, akinek látogatásából nem csak az 

I-szektor vállalkozásai profitálnak, hanem az őket 

kiszolgáló gazdasági és intézményi szereplők, 

önkormányzatok is. Ezért a fejlesztések terén is célszerű 

a turizmust annak összefüggéseiben kezelni és a tágabb 

környezet érdekeivel összhangban dönteni a 

prioritásokról. Ez azt is jelenti, hogy a turizmuságazat 

érdekei nem emelhetők a helyi érdekek elé, hanem 

azokkal egyenrangúként kezelendők. A megválaszolandó kérdés tehát, hogy a turizmus mit és milyen 

eszközökkel tehet a gyulaiakért – és véletlenül sem fordítva. 

Ez egy jóval nagyobb együttműködést és folyamatos párbeszédet kíván meg a turizmusfejlesztők 

részéről a korábbiakhoz képest, cserébe viszont a koncepciók megvalósítása jóval gyorsabban és 

sikeresebben halad, köszönhetően a széles körű támogatottságnak. A látogatóközpontú gazdaság 

elveinek magvalósítása szintén egyfajta garancia a társadalmi és környezeti fenntarthatóságra, mivel 

a fejlesztéseknél kiemelt figyelem kíséri a különböző területekre gyakorolt hatásokat. 

Ennek megfelelően a következő öt évre vonatkozó desztinációfejlesztési stratégia kialakítása során a 

következő alapvetéseket követtük: 

 a turizmusban érdekelt feleken és a látogatókon túl a helyi lakosság véleményét is kikértük a 

turizmusról, egyúttal vizsgáltuk a turizmussal kapcsolatos attitűdöt is, 

 a fejlesztési javaslatok döntő többségébe olyan elemeket is bekapcsoltunk, melyek a helyiek 

számára is előnyösek, vagy szabadidejükben ők is ki tudják azokat használni, 

 a külső forrásokra támaszkodó – és ezért a megvalósításuk terén sérülékeny – kiemelt 

fejlesztések mellett a hangsúlyt azon kreatívabb és szélesebb termékportfólió kialakítását 

biztosító elemekre helyezzük a hangsúlyt, melyek az érdekháló közös metszéspontjaira 

építhetők fel. 

Hosszabb távon vizsgálva a turizmus területén végbement és végbemenő változások vizsgálata során 

egyértelműen kiderült, hogy a versenyképesség szempontjából előnyt jelent, ha a gazdasági és 

környezeti változásokkal párhuzamosan a helyi és térségi turizmusirányítás szintjén is integrálásra 

kerülnek az új, holisztikus szemléleten nyugvó megoldások. A szerteágazó feladatok és a kellő 

rugalmasság miatt szükség van a menedzsmentszemélet erősödésére szemben a korábbi desztinációs 

marketing fókusszal. Ez utóbbi, folyamatos piacbővítésen és növekedést elváró gondolkodáson 

alapuló működés vezetett oda, hogy nemzetközi szinten felerősödtek a turizmus negatív hatásai, 

melyek Magyarországon pontszerűen és időszakosan is jelen voltak a járvány előtt. Számtalan 

nemzetközi és hazai példán látjuk, hogy nem ez a járható út. Ezért minden turizmusban érintettnek 

megvan a felelőssége a változásban, vagyis hogy az újraindulást megfelelő szemlélettel és 

szakmaisággal vezényelje le a fenntarthatóság érdekében.  

Desztinációs szinten a koordináció elengedhetetlen, ami a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. szerepének 

további erősödését vetíti előre. A pandémiás helyzet utáni újraindulást a korábbinál is nagyobb 
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verseny jellemzi, ezért alapvető a megfelelő magas minőségű, egyúttal kevésbé szokványos 

élménykínálat, a termék- és látogatómenedzsment és a professzionális piacra vitel. Ezeknek a 

feladatoknak az elvégzése a szükséges létszámra feltöltött és biztos anyagi háttérrel rendelkező helyi 

TDM-szervezettel lehetséges, ezért erre a kérdésre a későbbiekben még részletesen is visszatérünk.  

Elöljáróban annyit szeretnénk rögzíteni, hogy a látogatóközpontú gazdaság szemléletből adódóan a 

finanszírozás alapját szintén a látogatók révén javasoljuk megteremteni. Egyrészt azért, mert teljes 

mértékben követhető, átlátható és kiszámítható forma, másrészt azért, mert a TDM-szervezet 

tagságát is közvetlenül érdekeltté teszi a látogatóközpontú működésben. 

A kiindulási alap tehát Gyula város gazdasági programjának célrendszere, melyben a három átfogó cél 

közül kettő közvetlenül, a harmadik közvetve kapcsolódik a turizmushoz. A következő évek 

fejlesztéseinek erősíteniük kell a természeti környezet fenntartását és védelmét, megerősíteniük a 

település városi és üdülőhelyi karakterét, illetve szolgálniuk a helyi lakosság életminőségének 

javítását. 

2. ábra – Az új stratégia alappillérei            A felsorolt átfogó célokat figyelembe véve és a 

látogatóközpontú gazdaság gondolatmenetét követve 

alakítottuk ki a 2021–2025 közötti időszakra vonatkozó 

desztinációfejlesztési stratégia elvi alapjait. A már 

klasszikusnak számító egészség- és kulturális turizmus 

mellé, azokhoz szervesen kapcsolódva építünk az 

aktivitásra, mozgásra is, mint az egészség megóvásának 

egyik legfontosabb elemére. A mozgás egyben egyfajta 

lendületet is feltételez, ami lehetővé teszi az energiával 

való feltöltődést, a változást. Most, amikor épp a hirtelen 

és óriási változások a mindennapok részévé váltak, soha 

időszerűbb nem volt az erről való gondolkodás.  

A későbbiekben tett fejlesztési javaslataink között 

jellemzően olyanok szerepelnek, melyek a helyi lakosság 

számára is előnyökkel járnak, melyekbe be tudnak 

kapcsolódni. Semmiképp sem elszenvedői kell legyenek a helyiek a turisták visszatértének és 

reményeink szerint folyamatos jelenlétének, hanem a turizmus haszonélvezőinek, akár közvetett, akár 

közvetlen módon. Ez talán a legfontosabb szemléletbeli változás, amit a látogatóközpontú gazdaság 

elveiből következik.  

Összefoglalva az eddigieket, az új megközelítés az alábbiakban érhető tetten a stratégiaalkotás során: 

 helyi lakosság véleményének kikérése és figyelembe vétele, 

 attrakciófejlesztési nagyprojektek mellett a rugalmasabban kezelhető kis méretű projektek 

hangsúlyos megjelenése, 

 a javasolt projektek szoros kapcsolata a városi koncepciókkal, 

 a javaslatok nyomán megvalósuló fejlesztések a helyiek számára is konkrét előnyökkel 

járjanak, ezen keresztül erősítve a város gazdasági programjának átfogó céljainak 

megvalósulását, 

 erős környezeti fenntarthatósági és smart city (smart tourism destination) fókusz. 
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A 2015–2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK EREDMÉNYEI 

 
Az eddigiekben rámutattunk, hogy miért fontos a turizmust egyfajta holisztikus megközelítésben 

tárgyalni akkor is, amikor időben lehatárolt szakaszt és annak céljait igyekszünk kijelölni. A turisztikai 

infrastruktúra fejlesztései tervezési és költségvetési időszakokon átívelően fejtik ki hatásaikat jellemző 

módon, ezért van szükség a desztináció kompetens menedzselésére. A fejlesztések hasznosítása és 

megtérülése általában jelentős mértékben kihat a jövendőbeli folyamatok alakulására is. Ezek miatt 

foglalkozunk az előző időszak fejlesztéseinek áttekintésével. 

További indokot jelent, hogy időközben az ágazatirányítás is jelentős átalakuláson ment át, ami a 

desztinációfejlesztést is érint. 2020 szeptemberében megjelent kormányrendelet – 429/20200 (IX.14.) 

– nevesítette a Gyula és térsége turisztikai térséget, mely valójában Gyula és Békéscsaba szorosabb 

jövőbeni együttműködését vetíti előre. A következő években a jelenlegi tervek szerint megalapításra 

kerül egy olyan kormányzati tulajdonban lévő desztinációmenedzsment szervezet, mely a térség 

turisztikai marketingkommunikációját hivatott támogatni. Ebből úgy tud Gyula profitálni, ha pontosan 

meglesznek addigra azok a fő termékek és irányvonalak, melyekre ráépíthető ez a kommunikáció és 

melyek mentén garantálható a turizmus nyújtotta előnyök minél teljesebb kihasználása. 

A nagymúltú szigeterőd-projektötlet az utóbbi években pontos tervvel rendelkező programmá 

változott, melynek megvalósítási időtávja túlmutat az egyes DFS-időszakokon, mivel ez a legnagyobb 

hosszú távú koncepciója a városnak. A szigeterőd mint ernyő alatt sok más fejlesztés is megtalálható, 

melyek mindegyike valamilyen módon hozzájárul a megvalósításhoz. Ebből adódóan, mint a korábbi, 

úgy jelen stratégiában is fontos szempont az egyes projektek szigeterőd-koncepcióhoz való viszonya. 

Ez nem jelenti azt, hogy más területen nem fogalmazható meg fejlesztés, sőt épp ellenkezőleg, de 

annak hatása nem lehet ellentétes a város legfontosabb és konszenzussal övezett kiemelt fejlesztési 

céljával. 

Ezt azért tartottuk fontosnak előrebocsátani, hogy világos legyen a DFS során a szigeterőd említése és 

értelmezése. 

Az elmúlt öt évre történő visszatekintés során meg kell említenünk azokat a Gyula város által 

megvalósított és állami beruházásokat, melyek hozzájárulnak a város turizmusának sikeréhez. Ezek 

között kiemelt helyet foglal el a 2016-ban megnyílt Almásy-kastély Látogatóközpont, mely azóta 

rangos nemzetközi elismerésben is részesült. Szintén a városképet és a zöld város imázsát erősíti a 

zöldfelüleletek magas színvonalú fejlesztése és rendezése a Göndöcs-kertben és a Szent Miklós 

parkban. A város megközelítésében is ugrásszerű változást hozott az M44-es út Tiszakürt és Kondoros 

közötti szakaszának megépítése. Kisebb léptékű, de annál fontosabb infrastrukturális fejlesztés volt a 

kerékpárutak megépítése Városerdő felé. A desztinációfejlesztési stratégia 2015–2020 

dokumentumban rögzített turisztikai projektekre részletesen térünk ki a továbbiakban. 

Fontos az elmúlt időszak áttekintésekor azzal összefüggésben is vizsgálni a fejlesztéseket, hogy miképp 

alakultak Gyula város vendégforgalmi adatai. Itt azt látjuk, hogy a vendégérkezések száma 

másfélszeresére nőtt 2015 és 2019 között, míg a vendégéjszakák száma az országos átlagnak 

megfelelő 35%-os növekedést mutatott ugyanezen időszakban. Ez azt jelenti, hogy a járvány előtti 

utolsó teljes évben több mint 182 ezer vendégérkezést regisztráltak a gyulai szálláshelyeken, és 560 

ezer vendégéjszakát töltöttek el az ide érkező turisták. Ezekkel az eredményekkel Gyula bekerült a 

belföldiek által legkeresettebb TOP 10 település közé, ami mindenképpen egy kiváló eredmény. 
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Gyula város korábbi desztinációfejlesztési stratégiájának megvalósítása 
A 2015-ös desztinációfejlesztési stratégia a tradíció–komplexitás–minőség hármasát jelölte meg 

kiindulási alapként, mely akkor és most is szervesen illeszkedik a városfejlesztési alapelvekhez. Ez a 

gondolat továbbra is megmarad, mivel kutatásaink szerint is a legerősebb konszenzus kristályosodik 

ki benne. Ugyanakkor fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy az ilyen általános fogalmak esetében mindig 

célszerű kibontani azokat annak érdekében, hogy teljesen világos legyen az értelmezésük. 

1. táblázat – DFS 2015–2020 intézkedéseinek áttekintő táblázata 

INTÉZKEDÉS √ FOLYAMATBAN NEM INDULT EL TÖRÖLVE  

Nemzetközi szintű gyógyszolgáltatások kialakítása    x  

Szigeterőd "Vízi park" – nemzetközi attrakció   x  
Egészségcentrum létrehozása gyógyhelyi környezetben   x  
Szigeterőd-projekt  x   
A gyulai vár állandó kiállításának felújítása, modernizálása  x   
Almásy-kastély cselédszárnyának felújítása és hasznosítása x    
Erkel Ferenc Területi Múzeum   x   
Dürer-terem projekt x    
Gasztronómiai Élményközpont a Royal Filmszínházban    x 
Helyi termékek turisztikai keresletének ösztönzése  x   
Gasztronómián alapuló egyedi termékek fejlesztése    x 
"Vadvízország" Vadaspark   x  
Rendezvénytér kialakítása gyógyhelyi környezetben  x   
Várszínház korszerűsítése  x   
Élővíz-csatorna turisztikai célú hasznosítása   x  
Tematikus túraútvonalak kialakítása a Körösök völgyében  x   
Gyula-Bike kerékpárkölcsönző hálózat létrehozása    x 
Vízi Sportközpont* létrehozása    x 
Id. Christián László Városi Sporttelep fejlesztése  x   
Közterületfejlesztés a szigeterőd területén  x   
Szent Miklós park komplex fejlesztése, rehabilitációja x    
Vár környéki játszótér kialakítása x    
Kerékpárutak felújítása, új kerékpárutak építése** x x   
Marketingkommunikáció x    
Szemléletformálás, oktatás, képzés és szervezetfejlesztés x    
VisitGyula Card teljes rendszerének kialakítása  x   
Garantált programkínálat bővítése x    
Városi turisztikai portál fejlesztése és üzemelése x    
Turisztikai tájékoztató rendszer fejlesztése Gyulán x    
Tourinform iroda infrastrukturális fejlesztése x    
"Gyula-busz" járatok kialakítása    x 
Turisztikai adatgyűjtő rendszer kialakítása    x 
Piackutatás végzése x    
Desztináció szintű (térségi) TDM-szervezet létrehozása x    

*: a DFS 2015–2020 keretében nevesített projekt helyszíne a Várfürdőn belül került nevesítésre, végül a duzzasztónál került megvalósításra 

**: Gyula–Városerdő között megvalósult, Gyula–Szanazug között folyamatban 

Az említett hármas alappillér fogalmazódik meg a város szlogenjében: Gyula, a történelmi fürdőváros. 

Turisztikai szempontból ez két nagy terméktípus szempontjából jelent prioritást, mégpedig a kulturális 

és az egészségturizmus terén. Az előbbi körhöz tartoznak a városlátogatások, így az annak keretében 
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a turisták számára vonzerőt jelentő épített környezet és a hozzájuk kapcsolódó attrakciók, a városban 

megrendezésre kerülő turisztikai rendezvények és természetesen a gasztronómia. Az 

egészségturizmus körében a gyógyturizmus, a wellnessturizmus és az aktív turizmus, mint fő termékek 

kerültek kijelölésre. A kettő közötti kapcsolatot a gyógyhelyi TDM-szervezet fejlesztése hivatott 

biztosítani, illetve az általa működtetett VisitGyula Card turisztikai kártya, ami kézzelfoghatóvá teszi a 

látogatók és elfogadóhelyek számára az előbbi komplexitást.  

A 34 tervezett fejlesztésből 6 került időközben véglegesen törlésre, melyek közül a kerékpárkölcsönző 

hálózat esetében a megvalósítást a 2020-ban létrejött térségi szinten tartják többen 

megvalósíthatónak a finanszírozás miatt. Későbbi javaslatainkban mindazonáltal továbbra is 

szerepeltetjük a smart city-programhoz kapcsoltan tekintettel relevanciájára, valamint annak 

érdekében, hogy a térségi közös projektre is megadjuk a lehetőséget. 

A turisztikai adatgyűjtő rendszer, ami a megfelelő színvonalú menedzsment tevékenységet támasztja 

alá, eredetileg racionális elképzelés miatt került törlésre, lévén kilátásba voltak helyezve olyan 

országos rendszerek, melyek okafogyottá teszik a hasonló helyi szintű kezdeményezéseket. A 

tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy az információáramlás kétirányúságának akadozása - 

adott esetben hiánya miatt -, az alapvető adatok sem érhetők el, ami viszont a döntések meghozatalát 

nehezíti, vagy lassítja le annyira, ami már gátolja a gyors piaci reagálást.  

Az öt intézkedés, amelyek megvalósítása valójában továbbra is cél, de az elmúlt években nem indult 

el, jellemzően a Szigeterőd koncepcióhoz és a fürdőfejlesztéshez tartoznak, melyek megvalósítása a 

külső források függvénye. Jelen stratégia zárását követően várható a fürdőfejlesztés elindulása, a 

rendelkezésre álló forrásoknak megfelelő módosított tartalommal. A fürdővel kapcsolatos további 

elképzelések továbbra is aktuálisak és a DFS részét képezik a következő időszakban is, ugyanakkor 

fontos megvizsgálni a Covid-19 utáni időszak kereslet oldali igényeit is. Erre részletesen kitérünk még 

a későbbiekben. 

A 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó intézkedések kockázatelemzésében a forráshiány mellett 

hangsúlyosan szerepelt a Szigeterőd részprojektekre történő szétesésének képe. A táblázatból az 

látszik, hogy ez mára realitássá vált, ezzel kell szembe nézni. A problémát az jelenti, hogy a hozzá 

tartozó részek különböző projektmenedzsment alá kerülhetnek, így tovagyűrűző hatások 

jelentkezhetnek. Tekintettel arra, hogy a Szigeterőd projekt továbbra is részét képezi a 2025-ig tartó 

időszak stratégiájának, a kockázatokra és azok lehetséges kivédésére még a későbbiekben 

visszatérünk. Elöljáróban itt csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy ez méginkább megerősíti a helyi 

szintű desztinációmenedzsment tevékenység és annak finanszírozása iránti igényt. 

Az Élővíz-csatorna, ill. a jóval autentikusabb Ó-Fehér-Körös hasznosítása bár nem indult el hivatalosan, 

annál több elképzelés és vita merült fel vele kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a részleges, kishajók 

számára történő kialakítástól a Gyulát Békéssel és Békéscsabával összekötő víz hajózhatóvá tételéig 

sokféle ötlet felmerült az elmúlt néhány évben, kellően körbe lett járva a téma. A vízben lévő 

műtárgyak átalakítása – kiszélesítése, vagy megemelése – miatt olyan összeget emésztene fel a 

projekt, aminek jelenleg nem látják a döntéshozók a fedezetét, de hosszútávon elképzelhető ennek 

megoldása. 

Ugyanakkor a 2020-ban programkínálat bővítése érdekében elindított helyi kenutúra óriási 

érdeklődésre tartott számot, ami azt jelzi, hogy érdemes az Ó-Fehér-Körös fejlesztését napirendre 

tűzni. Annál is inkább, mivel a Kisökörjárásban megvalósítandó fejlesztéseknek Gyula belvárosával 

történő összekapcsolása, mint megoldandó probléma jelentkezik, ahol kézenfekvő megoldásként 

kínálkozik az Ó-Fehér-Körös partján vezető sétány kialakítása. Ez egyébként a város Egészségturisztikai 
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fejlesztési koncepciójában is szerepel már több mint tíz éve. Az eddigiek alapján így mindenképpen 

indokoltnak tarjuk a mederrendezést és a vízpartok megújítását, erre még szintén visszatérünk. 

Időtávon áthúzódó projektek 
Ahogy az eddigiekben jeleztük, valójában a Szigeterőd és az Ó-Fehér-Körös fejlesztések továbbvitelét 

is javasoljuk. Ezen túlmenően további hat olyan projekt megvalósítása van folyamatban, melyek érintik 

az általunk tárgyalt időtávot, ezért helye van Gyula új Desztinációfejlesztési stratégiájában.  

Ezek a következők: 

1. múzeumok, kiállítóhelyek interaktív fejlesztése, 

2. Stefánia-szárny (Almásy-kastély cselédszárnya) hasznosítása, 

3. helyi termékek turisztikai keresletének ösztönzése, 

4. rendezvénytér kialakítása, 

5. tematikus útvonalak kialakítása a Körösök-Völgyében, 

6. VisitGyula Card megújítása. 

A marketingkommunikációval, mint hetedikkel kapcsolatban meg kell jegyezzük, hogy azokat a 

célokat, melyek a 2015-2020 közötti stratégiában ehhez a ponthoz kerültek hozzárendelve, teljesítésre 

kerültek, illetve részben az azóta nevesített – Gyula és térsége - térségi szinthez tartoznak a jövőben. 

Ugyanakkor fontosnak tartjuk jelezni, hogy a térségi szint felépítése nem jelenti a helyi kommunikáció 

felesleges mivoltát, épp ellenkezőleg. Ahhoz hogy érvényesülni tudjon a helyi lakosság – beleértve a 

turizmusban érdekelt itteni vállalkozókat is – és az intézmények érdekei, szükség van a 

desztinációmenedzsment tevékenységen belül a megalkotott és szükséges üzenetek 

megfogalmazására és érvényesítésére. Ez ismét visszavezet a helyi TDM szervezet megerősítéséhez és 

annak finanszírozása biztosításhoz. 

A Gyulakulthoz tartozó intézmények felújításakor kötelező a kiállítások interaktív fejlesztése, ezért a 

vár és az Erkel Ferenc Emlékház esetében is a felújítás szerves részét képezi. A Szigeterőd projekt 

részét képező előkészítés keretében az egykori palánkvár feltárására is sor kerül, melynek 

bemutatását szintén meg kell oldani valamilyen eszközzel. Erre a legegyszerűbb megoldás - a 

helyszínre kihelyezett városképbe illeszkedő táblákon túl - mindenképp a megfelelő virtuális 

bemutatást szolgáló eszköztár kínálja. 

A város legújabb attrakciója az Almásy-kastély egykori cselédszárnya, a Stefánia-szárny. A fejlesztés 

részét képezte a bálterem és a rendezvénytér mellett egy ételtörténeti bemutatótér is. Valójában a 

felújítás megtörtént, de az új kapacitás megtöltése és működtetése még továbbra is feladat marad. A 

desztináció szintű piacra vitel, ami a helyi TDM szervezet első számú feladata, sokat tud segíteni a 

munkában azzal, hogy biztosítja a programok beépíthetőségét az egyéni turisták számára is. Ezen túl 

olyan kapcsolati hálózatba is bekerülhetnek ez által az ajánlatok, melyek szintén gyorsítják a fejlesztés 

mihamarabbi megtérülését, ráadásul egy értékesítésben járatos szervezet közreműködésével. 

A Stefánia-szárny lehetőséget biztosít arra, hogy míg általában a kiállítóterek, múzeumok egyre inkább 

lehetővé teszik a velük való internaktív találkozást, itt megfordul és maga a találkozás, a rendezvény 

teszi lehetővé, hogy egy valódi kastély életének szereplőjévé váljunk. A Stefánia-szárny keretében 

kialakított Gyulai Csemegetár és Foglalkoztatóközpont alkalmas arra is, hogy az egészség és étkezés 

fogalmát a gyakorlatban is elsajátítható módon mutassa be. Izgalmas élményt nyújt az itt tartózkodó 

vendégek egy részének, ha részt vehetnek olyan főzőtanfolyamon, mely a későbbiekben is inspirálja 

őket arra, hogy a hagyományos ételeket korszerűen készítsék el.  
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Ez egyben a jövőben is fontos elemre, a helyi termékek bevonására is alkalmas. A helyi gazdaságok 

piaci lehetőségeinek bővítése mindig is a gazdaságfejlesztési programok homlokterében áll. Ebben az 

esetben a turizmus is hozzá tud járulni ehhez a maga sajátságos eszközeivel, amennyiben a 

főzőtanfolyamok keretében felhasználásra kerülő alapanyagokat a környéken szerzik be, valamint a 

tanfolyam végén lehetőség van továbbiak megvásárlására. 

A Rendezvénytér kialakítása a Szigeterőd projekthez tartozó, a vár mellett kialakítandó, a gyulai 

nagyrendezvények megtartására alkalmas nagyszínpad, továbbá két kisebb mobilfedéssel ellátott 

kisszínpad kialakítását jelentette volna a szükséges hangtechnikával együtt az eredeti tervek szerint. 

Jelen Desztinációfejlesztési stratégia időtávjának első felében feltételezhetően nem kerülhetnek 

megrendezésre a korábbi értelemben vett nagyrendezvények, ezért egyfajta újraértelmezésre 

mindenképpen szükség lesz. A látogatószám széthúzása miatt az egyetlen nagyméretű, adott helyhez 

való kötöttség helyett a térben egymástól távolabb, viszont a technikának köszönhetően egyidőben, 

azonos minőségben élményt jelentő megoldásokban célszerű gondolkozni. Az ezt lehetővé tevő 

eszközök a későbbiekben a pre-Covid típusú rendezvényekhez is felhasználhatók, így jóval nagyobb 

rugalmasságot biztosít. 

Az elmúlt hat évben a tematikus utak, mint turisztikai termékek átértelmezése is megtörtént, jóval 

nagyobb sikerrel kecsegtetnek az adott témára épülő, de annak eltérő értelmezéseit, vagy a témához 

kapcsolódó – olykor akár nem szokványos - elemeket kombináló élmények. Az érdeklődés fenntartása 

érdekében a lehető legtöbb érzék számára kínálni kell valamit. Időközben a Gyula és térsége turisztikai 

térség számára elkészültek a térségi szintű garantált programok és ajánlatcsomagok, melyek 

egyébként a legtöbbjük esetében a Körösök Völgye elnevezést is tartalmazza. Az így kialakított 

programok esetében a gyulai TDM szervezetre mindössze annyi teher hárul, amennyi az ő területéről 

bekapcsolt elemek biztosításával jár, viszont a terhek a térségi szervezetet terhelik. Ez azt jelenti, hogy 

a projekt létre fog jönni a közeljövőben, annak szakmai tartalmát és a teljes program elérhetőségét, 

valamint a Gyulára érkező vendégek tájékoztatását biztosítania kell, a költségvonzata viszont 

jelentősen lecsökken. Ez indokolja, hogy ez az 5. pont szerepel a továbbra is napirenden tartandó 

projektek között. 

A 2015 és 2020 közötti Desztinációfejlesztési stratégia készítésekor még igen fiatal volt a város 

turisztikai kártyarendszere, ez indokolta, hogy bekerült annak idején a „teljes rendszer” kitétel a 

projekt megfogalmazásához. Azóta nagy sikerrel működik a VisitGyula Card, ugyanakkor – szintén a 

Magyar Turisztikai Ügynökség térségi lehatárolását követően – felmerült a térségi kártya 

kialakításának gondolata. Az informatikai hátteret a MTÜ biztosítaná a tervek szerint és a 

kártyarendszer alkalmas lesz a helyi kártyákkal történő együttműködésre is. Ezzel párhuzamosan 

felmerült egy smart city-koncepcióba illeszthető, a helyi lakosságot és a turistákat egyaránt kiszolgálni 

képes, komplex rendszer létrehozásának gondolata, melyhez tartozó koncepció szintén kidolgozásra 

került. Ezért mindenképpen fontosnak tartjuk a VisitGyula Card következő stratégia elemei közötti 

szerepeltetését. 

Összefoglalásképpen az alábbiakat tudjuk rögzíteni Gyula 2015 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 

desztinációfejlesztési stratégiájának megvalósításával kapcsolatban: 

1. a nevesített projektek többsége, azaz kétharmada megvalósult a stratégia időtávján belül, 

további 20%-uk esetében mostanra alakultak ki a feltételek, ami összességében jó 

eredménynek mondható, 

2. a vizsgált DFS célrendszere kiállta az idők próbáját, mindhárom fő stratégiai cél elérése terén 

jelentős eredmények születtek annak ellenére, hogy az ágazatirányítás terén lezajlott 

változások nem teremtettek kedvező környezetet számukra, 
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3. a turisztikai pályázatok forrásallokációjának koncepcionális változásai miatt törlésre kerültek 

olyan támogatások, melyekre alapozva kerültek rögzítve bizonyos projektek (pl. turisztikai 

adatgyűjtőrendszer), 

4. a 2014–2020 közötti európai uniós pályázatok elbírálása és szerződéskötése a várakozásokhoz 

képest jelentősen elhúzódott, ami szintén befolyásolta a kitűzött projektek megvalósítását, 

5. az előbbiek miatt meghiúsult projektek megvalósítása továbbra is napirenden kell maradjon, 

mivel stratégiai célokat szolgálnak (pl. gyógydesztináció fejlesztése), 

6. a város gasztronómiai kínálatára épülő elemek háttérbe szorultak, a marketingkommunikáció 

és a látogató által tapasztaltak nem esnek feltétlenül egybe,  

7. a sportturizmushoz kapcsolódó fejlesztések teljes mértékben elmaradtak, részben a pályázati 

források elmaradása miatt, részben az egyetértés hiánya miatt, 

8. a desztináció piacra vitelében nem jelent meg az értékesítést előkészítő fókusz, mivel a 

vendégforgalom folyamatos növekedése nem tette nélkülözhetetlenné az új piacok és 

csoportok bevonását, 

9. a stratégia szoft-elemei háttérbe szorultak az attrakciófejlesztések mellett, ami különösen a 

minőség terén jelentkezik, 

10. a túlzott önkormányzati túlsúly és központosítás a vállalkozókat távolságtartásra ösztönzi a 

stratégia megvalósítása terén, ezért a rájuk alapozott projektek megvalósulása rendkívül 

bizonytalan, 

11. a stratégia megvalósításának folyamatai félidőben nem kerültek átvilágításra, ebből adódóan 

stratégiai szintű változás nem történt, 

12. a monitoring tevékenység nem történt a DFS-ben rögzítettek szerint, indikátorok követésére 

szintén került sor tudomásunk szerint, ami feltételezhetően a turisztikai adatgyűjtőrendszer 

törlésével is összefügg. 

A vizsgálatunk célja az volt, hogy kiderüljön, mely projektek nem valósultak meg – többnyire 

forráshiány és nem közös akarat hiányában –, és közülük melyek azok, amelyeket a következő 

időszakra is érdemes átvinni aktualitásuk miatt. Azokban az esetekben viszont, amikor a helyi 

érdekeltek nem érzik a város turizmusának szempontjából fontosnak a fejlesztést önmagában, a 

pénzügyi lehetőségektől függetlenül, óhatatlanul marginalizálódnak az érintett projektötletek, mint 

ahogy ez a sportturizmus esetében is történt. Ezek a tervezett intézkedések – függetlenül a bennük 

maradt kiaknázatlan és jövedelmezőségi lehetőségtől – nem kerülnek aktualizálásra, amíg nincs 

mögöttük közös akarat. 

Nem egyedi eset, hogy a fejlesztési stratégiában rögzítésre kerülnek az összegyűjtött és a többség 

támogatását bíró projektötletek, melyek közül a pályázati lehetőségektől és más rendelkezésre álló 

forrásoktól függően kerülnek kiválasztásra különböző módszereket alkalmazva a végül megvalósításra 

kerülők. Noha úgy tűnik, hogy tervszerűen és kellő körültekintéssel történnek a fejlesztések, a 

valóságban az eredeti koncepció logikája és összefüggései nem tudnak érvényesülni, ezért óhatatlanul 

a kitűzött célok is csak részben valósulnak meg. 

Különösen a piacra vitel szakaszában jelentkezik a probléma, mivel nem feltétlenül tudják az 

egymástól elszakadt egyes elemek kifejteni szinergikus hatásukat. Azokban az esetekben, ahol 

kapacitásbővülés is jelentkezik a fejlesztésnek köszönhetően, komoly problémákat okozhat ez, melyek 

akár a fenntarthatóságot is veszélybe sodorhatják. Elég csak a rendezvényterek bővülésére gondolni, 

melynek értékesítésével professzionális csapatnak célszerű foglalkozni. 

Az ilyen és ehhez hasonló kérdések megerősítik a professzionális desztinációmenedzsment és az azért 

felelős szervezet létjogosultságát, hosszútávú működésének biztosítása iránti igényt. 
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HELYZETELEMZÉS  
 

Általában a stratégiaalkotás során rögzítésre kerülnek a megelőző trendek annak érdekében, hogy 

minél pontosabban lehessen leírni a kiinduló állapotot. Ez a gondolat azon az elméleti alapon nyugszik, 

hogy a turizmus környezetében zajló korábbi folyamatok, melyek az adott helyzetet eredményezték, 

a jövőben is hasonló módon folynak tovább. A cél az, hogy nagyobb időtávot vizsgálva kiderüljenek az 

esetleges kedvezőtlen tendenciák, melyek megváltoztatása az érintettek közvetlen érdeke. Az 

általános elvárásokat egyfajta folyamatos növekedési és változtatási pálya jellemezte az eddigiekben, 

melyeket az utóbbi évtizedben egyre több közgazdász vitatott a környezeti és társadalmi 

fenntarthatóság jegyében.  

A növekedési pálya a turizmusban is megosztotta a szakembereket, mivel a világ számos pontján 

jelentkeztek a negatív hatások. Magyarországon ezek bizonyos pontokon és időszakokban merültek 

fel, ezért a probléma megmaradt jellemzően az erre érzékeny civil szervezetek körében, átfogó 

intézkedés a megelőzésre vagy újragondolásra nem született. A koronavírus-járvány kitörése és 

világméretűvé terebélyesedése néhány hét alatt megszakította ezt a folyamatot, így a vakcináknak 

köszönhető újraindulás lehetőséget ad olyan stratégiai gondolkodás mentén történő fejlesztésekre, 

melyek várhatóan kiküszöbölik a korábban megtapasztalt negatív jelenségeket, de legalábbis 

tompítják azok kedvezőtlen hatását. A felelősség nagy, hiszen, ha ugyanabba a kerékvágásba áll vissza 

a turizmus – akár lokálisan, akár globálisan –, melyen 2020 elejéig járt, a következmények is 

változatlanok maradnak. Ugyanakkor számolni kell azzal, hogy a több mint egy éve tartó rendkívüli 

körülmények és intézkedések felfokozzák a vágyat a korábbi élet visszatérte iránt.  

Ebben a fejezetben áttekintjük Gyula turisztikai kínálatát és az iránta megmutatkozó keresletet 2019. 

évvel bezárólag. Ennek a járványhelyzeten kívül az is az oka, hogy korlátozott mértékben állnak 

rendelkezésre adatok még az év 60%-ban történt működésről is.  

 

Gyula turisztikai kínálatának elemzése 
A nevezetes gyógyhely, Gyula turisztikai infra- és szuprastruktúrája, ahogy azt már korábban is 

kiemeltük, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően biztos alapokat jelent egy széles kínálati 

palettához. Az itt következő bemutatásnak a célja az, hogy a rendelkezésre álló vonzerőket, 

erőforrásokat a kereslettel összefüggésben is vizsgálni tudjuk, ami alapján kiderülhet, hogy milyen 

eddig kihasználatlan tartalékok vannak még a rendszerben. 

A kiemelt vonzerők között a gyulai vár, a Gyulai Várfürdő és az Almásy-kastély Látogatóközpont 

szerepel, mellettük a Százéves Cukrászda jelenti még azt a pontot, ahová szinte minden látogató 

ellátogat. Ezek egyben a város turisztikai arculatának és márkájának legfontosabb építőelemei, melyek 

a mindenkori desztinációs marketing középpontjában állnak.  

Gyulai Várfürdő 
Gyula kiemelt attrakciója, mely kínálatára épült ki az elmúlt évtizedekben a későbbiekben 

bemutatásra kerülő turisztikai szuprastruktúra. Az intézmény négy külön területre tagolódik: a 

gyógyfürdőre és az azokhoz kapcsolódó gyógyászati kezelésekre, a szezonálisan működő strandra, a 

családi élményfürdőként ismert AquaPalotára és az elsősorban helyi igényeket kielégítő uszodára. Az 

egyes részlegek eltérő jövedelmezőségi jellemzőkkel bírnak, összességében a 96%-ban önkormányzati 

tulajdonban lévő fürdő 2020-ig nyereségesen üzemelt. Az árbevételeket vizsgálva is jól látható az 

általános trend a gyógykezelések iránti kereslet csökkenése tekintetében, mely az éves árbevétel 
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mintegy 10%-át tette ki 2019-ben.  A gyógyszolgáltatásokkal kapcsolatban ugyanakkor meg kell 

jegyezzük, hogy a csökkenés egyik oka lehet a Hőforrás Hotel ezirányú fejlesztése, mivel az ottani 

klasszikus vendégkörét házon belül tudta tartani. Ettől függetlenül ez a szálloda sem tartozik a 

gyógyszállók körébe, ahogy Gyulán egyetlen hotel sem. 

Az elmúlt öt év alatt a kezdeti 591 ezres látogatószám 2019-re 612 ezerre nőtt, igaz 2018 kiugró 

eredményt hozott a fürdő látogatottságban is, ahogy a többi attrakciónál is hasonlót látunk, 

nemkülönben a szálláshelyek vendégforgalmi adatainál. 2020 márciusa óta egyedül augusztus hónap 

hasonlítható látogatottságban a korábbi időszakhoz, ezért arra nem lehet választ adni, hogy a 2018-

ban elért szám növelhető lett volna tovább is a jelenlegi szolgáltatási struktúra mellett.  

A korábbi dessztinációfejlesztési stratégia időtávja alatt energetikai korszerűsítés történt, a legutolsó 

– 2,5 milliárd forintból megvalósuló – fürdőfejlesztés 2012–13 folyamán történt. A Gyulai Várfürdő 

Kft. a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (Támogató) által biztosított ET-2020-02-099 

azonosítószámú, „Gyulai Várfürdő szolgáltatás- és kapacitásbővítése” című projekt keretében 

2.883.677.788 Ft összegben vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megvalósuló projekt 

kivitelezési szakasza várhatóan 2021 őszén indul, és kisebb mértékben a családbarát fürdő irányába 

történő fejlesztéseket, nagyobb mértékben pedig a gyógyvízre épülő kínálat fejlesztését, valamint a 

kiszolgáló infrastruktúra minőségének és kapacitásának bővítését tartalmazza. 

A Gyulai Várfürdőt tápláló kút nátrium-hidrogén-karbonátos gyógyvizet hoz fel, mely mozgásszervi, 

ideg- és bőrgyógyászati panaszok kezelésére kiválóan alkalmas. Összesen 7 gyógymedence és egy 20 

méteres gyógyuszoda áll a gyógyulni vágyók rendelkezésére. A hatás elérése érdekében 7-14 alkalom 

szükséges, ezért ennek megfelelő kúracsomagokat is kínál a fürdő gyógyászati részlege. Egy-egy 

alkalom 20-30 percnél nem vesz többet igénybe, viszont naponta ennél többet nem javasolnak a 

balneológusok. Ennek köszönhető, hogy a gyógykúrára érkezők tartózkodási ideje jelentősen 

túlszárnyalja az átlagos szabadidős turistára jellemzőt, ami miatt fontos, hogy megfelelő és széles 

programkínálat közül tudjanak választani.  

Az AquaPalota egy egész más vendégkört szolgál ki, itt a vizes élményeket kereső családok és párok 

teszik ki a vendégek döntő részét. Összesen 6 különböző formájú, méretű és funkciójú medence került 

kialakításra 2013-ban. Az élményfürdő a gyógymedencéktől elkülönítve épült fel, így nem zavarja 

egymást a két igen eltérő igényekkel érkező vendégkör. 

A strandrészhez további medencék tartoznak, melyek között megtalálható a 25 méteres fedett és 50 

méteres nyitott úszómedence, a nyáron népszerű hullám- és csúszdás medence, valamint az ún. 

„Kupolás Wellness” medence. Ez utóbbihoz kapcsolódik a Castello Szaunapark. Míg az előbbiek 

elsősorban a gyerekes családok körében népszerűek, az utóbbi vendégkörét jellemzően a baráti 

társaságok, fiatal párok alkotják. 

A jelenlegi tervekben szereplő és a következő egy évben várhatóan megkezdődő fürdőfejlesztés 

nyomán olyan beruházásokra kerül sor, melynek eredményeképpen a Lovarda és a Kupolás Wellness 

közötti épület elbontását követően egy fedett, de kiúszó-beúszó rendszerű, termálvizes medence 

komplexum („Termál Palota”) jön létre, mely a jelenlegi kapacitásokat jelentősen növeli. Projektelem 

a mostani főépület átalakítása is, továbbá a gyermekes családoknak, mint a Várfürdő egyik fő 

célpiacának igényei alapján egy szabadtéri élmény-komplexum megépítése, melyben vízi játszótér 

(spraypark), gyermekpancsoló, kombinált vízi játszótorony (csúszdaparkkal, vizes élményelemekkel) 

illetve játszótér is helyet kap Az összesen 3,2 milliárdos beruházás előreláthatólag 2023-ra fejeződik 

be. 
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A korábbi stratégia szigeterőd-projekt részeként nevesített látványfürdő, mely a Várfürdő és a 

szigeterőd területét kapcsolta volna össze, lekerült a napirendről.  

 

Kulturális kínálat: múzeumok, Várszínház, rendezvények 
Az épített örökség kategóriában Gyula város két legismertebb és legtöbbeket vonzó épülete a gyulai 

vár és az Almásy-kastély. Mivel mindkettő a város üzemeltetésében lévő állami tulajdon, ugyanazon 

gazdasági társasághoz tartoznak, nevesül az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft.-

hez, röviden Gyulakulthoz. Szintén ez az önkormányzati cég irányítja a kisebb múzeumokat is, az Erkel 

Ferenc Emlékházat, a Kohán Képtárt és a Ladics-házat. 

Gyulai vár 

Az ország egyetlen reneszánsz síkvidéki téglavára, mely teljes méretében fennmaradt, méltán ikonikus 

képe a városnak. A leghíresebb esemény az 1566-os ostrom volt, melynek az évente megrendezésre 

kerülő Gyulai Végvári Napok rendezvény állít emléket. A vár termeit végigjárva képet kaphat a látogató 

az egykori végvárak életéről is. Nyaranta a Gyulai Várszínház nézőtere és színpada foglalja el a vár 

udvarát, az esti előadások több mint ötven éve kerülnek itt megrendezésre. Naponta két alkalommal 

van tárlatvezetés, hétvégente garantált programok is szerepelnek a kínálatban, mint például a 

solymászbemutató.  

A megelőző 2015–2020 közötti időszakban a gyulai vár látogatottsága másfélszeresére nőtt, a 2015-

ös majd 68 ezres látogatószámmal szemben 2019-ben több mint 102 ezren voltak kíváncsiak a 

nevezetes műemlékre.  

Gyulai Várszínház 

Az év nagyobbik részében a Gyulai Várszínház befogadó kamaraszínházként saját épületében működik 

1996 óta, nyáron viszont a hagyományoknak megfelelően a vár udvarára, illetve a Tószínpadra költözik 

ki több előadás erejéig június vége és augusztus eleje között. 2005 óta minden évben megrendezésre 

kerül ennek keretében a tíznapos Shakespeare Fesztivál is, melyre a világ legrangosabb Shakespeare-

előadásait hívják meg. A vár udvarán 320 néző, míg a Tószínpad körül felállított nézőtéren 540 fő fér 

el.  

Almásy-kastély Látogatóközpont 

2016-ban fejeződtek be a 18. században épült – és az óta több átalakításon átesett – kastély felújítási 

munkái, melyek magas színvonalát több nemzetközi díj is bizonyítja. A kastélyban a „Hétköznapok és 

ünnepek az alföldi kastélyokban” című állandó kiállítás keretében ismerkedhetnek meg a látogatók a 

korabeli nemesek és az őket kiszolgálók életével. Második ütemként idén tavasszal értek a Stefánia-

szárny felújítási munkálatainak végére, ahol a tervek szerint rendezvényterem, ételtörténeti 

bemutatótér és a Gyulai Csemegetár kap majd helyet. 

Az utóbbi idők országos szinten is elterjedt, kisebb társaságok, családok közös szórakozása a 

szabadulószoba, melyet a kastély egykori borospincéjében alakítottak ki, és nagy népszerűségnek 

örvend. Nem ez az egyetlen a városban, a Tourinform iroda épületében található a város első, évek 

óta üzemelő és szintén keresett szabadulószobája. 

A nyitás évében több mint 80 ezren látogatták meg az új attrakciót, két évvel később már több mint 

86 ezren. A Gyulán kiemelkedően sikeres évet követően 2019-ben a látogatószám 76.038 volt. Az 

attrakciók életgörbéjén ez nem meglepő tendencia, mivel az újdonság ereje mindig felhajtóerőként 

jelentkezik bárhol a világon. 
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A múzeumok és kiállítóhelyek 2020 nyarán a szállás- és vendéglátóhelyekhez képest később nyithattak 

ki, ezért itt is csak a nyári két hónap adatait tudjuk összehasonlítani: 

2. táblázat – A kiemelt kulturális attrakciók látogatottsága 2019 és 2020 nyári hónapjaiban (fő) 

 2019. 07. 2020. 07. 2019. 08. 2020. 08. 

Almásy-kastély Látogatóközpont 11.320 10.509 11.788 12.507 

Gyulai vár 15.740 15.594 17.887 20.531 

A számok jól mutatják, hogy 2020 nyarán a korábban is jellemző augusztusi csúcs megmaradt, illetve, 

hogy az előző évhez képest mutatkozó júliusi kismértékű visszaesést augusztusban már 6, illetve 15%-

os növekedés követte. Ahogy a turisztikai vállalkozások vezetői, úgy a kiemelt attrakciókat irányító 

vezetők is elégedettek voltak a 2020-as szezonnal. 

Erkel Ferenc Emlékház 

Gyula egyik nevezetes szülötte, Erkel Ferenc szülőházában tekinthető ma meg a zeneszerző életét 

bemutató állandó kiállítás, melynek utolsó szobájába a gasztronómiát is becsempészték. Időről időre 

rendeznek különböző zenei programokat is a múzeumban. 

Kohán Képtár 

A Göndöcs-kertnél található épületben került elhelyezésre az 1910-ben Gyulaváriban született festő 

által a városnak adományozott hagyatéka. Az állandó kiállítás mellett rendszeresen kerülnek időszakos 

kiállítások is megrendezésre. 

Ladics-ház 

A hatszobás ház a vidéki polgárságnak állít emléket, melynek külön érdekessége, hogy a család öt 

generációjának bútorai és használati tárgyai veszik körbe a látogatókat ebben az egykori jegyzői 

lakásban. 

Gyulai Kolbászmúzeum 

A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete kezelésében működik a 2008 óta látogatható húsipari 

kiállítás, mely a város híres hungarikumának, a gyulai kolbásznak állít emléket. A műemléki védelmet 

élvező épületben kialakított kiállítás az 1860-as évektől kezdve mutatja be a hentesmesterek életét és 

a húsfeldolgozás fejlődését. A belépőjegy tárlatvezetést és egy kis kóstolót is tartalmaz. 

Rendezvények 

A város híres színes programkínálatáról, melyek közül a több is komoly turisztikai vonzerőt képvisel – 

azaz a rendezvényhez igazítják a gyulai pihenés időpontját a vendégek –, vagy az itt eltöltött időt teszi 

élménydúsabbá. A legnagyobb turisztikai jelentőséggel is bíró események Gyulán: 

 Gyulai Virágok Fesztiválja 

 Gyulavári Kastélynapok 

 Kézműves Sörfesztivál 

 Gyulai Végvári Napok 

 Körös-völgyi Sokadalom 

 Minden Magyarok Néptáncfesztiválja 

 Shakespeare Fesztivál 

 Gyulai Pálinkafesztivál (2020-ban Gasztroséta) 

 Gyulai Méz- és Mézeskalácsfesztivál 
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Ezen kívül további 2-3 napos zenei eseményekre is sort került a korábbi években, ahogy visszatérő 

sportrendezvények is szerepeltek az eseménynaptárban.  

A Gyulakulthoz tartozó intézmények is szerveznek saját körben programokat, kiemelkedik közülük a 

kastély és a Rondella Terasz, amelyek úgy a helyiek, mint a turisták számára is tartalmas kikapcsolódást 

jelentenek, mégha önálló vonzerőként nem is jelennek meg. 

A jelenlegi helyzetben 2020-ban már nem kerültek megrendezésre – vagy csak nagyon korlátozott 

körülmények között – a szokásos események, és 2021-ben sem számítunk másra, mégha bizonyos 

korlátozások feloldásra is kerülnek. A várakozások szerint ezen a téren várható a legtöbb változás 

részben az adminisztratív korlátok, részben a források csökkenése miatt. A látogatók bizalmának újbóli 

elnyerése miatt új koncepciók mentén felépített rendezvényeket javaslunk, melyekre a későbbiekben 

részletessebben is kitérünk. 

A város számtalan érdekes, kisebb kiállítással is rendelkezik, mint a Százéves Cukrászda kiállítása, a 

TÁJVÍZHÁZ kiállítás, a Rádiótörténeti Kiállítás, melyek szintén színesíthetik az itt tartózkodást. 

 

Természeti örökségre alapozott turisztikai kínálat 
Gyula azon kevés városok közé tartozik, ahol a városon belül is élvezheti bárki a természet közelségét. 

Köszönhető ez a kedvező földrajzi elhelyezkedésnek a Körösök mentén, illetve a várost átszelő, a 

korábbi folyószabályozás miatt részben mesterséges mederbe terelt Ó-Fehér-Körösnek (Élővíz-

csatornának) és Fehér-Körösnek. A belvárostól nem messze fekvő Kisökörjárás és a Fehér- és Fekete-

Körös között fekvő Mályvádi erdő lehetővé teszi a klasszikus városlátogatás élményének kibővítését a 

természetjárással. A Körösök közötti terület vadakban is gazdag, ott a vadásztatás is nagy múltra tekint 

vissza.  

A gyógyforrásra épített fürdő nyújtotta élményt jól kiegészítik a természetes vizek partján kialakított 

strandok Városerdőn és Szanazugban. A természetközeli élményt keresők jelentős méretű tábora 

számára ez mindenképp vonzó eleme a városlátogatásnak.  

Annak ellenére, hogy a természeti örökségre építhető lehetőségek kihasználása már több mint tíz éve 

visszatérő eleme a fejlesztési stratégiáknak, nem történt változás. Ennek minden bizonnyal pénzügyi 

okai is vannak, de az is közrejátszik, hogy minden ilyen jellegű változtatás ellen legalább akkora az 

ellenállás, mint mellette. Ennek feloldása csak megfelelő konstruktív és kooperatív párbeszéden 

keresztül lehetséges, ami az előkészítő munkálatok egyik központi része kell legyen. A városon átfolyó 

Élővíz-csatorna – Ó-Fehér-Körös – partjának rendezése és szerves beillesztése a város vérkeringésébe 

mindenki közös érdeke, hasonlóan a Kisökörjáráséhoz.  

A természeti értékekre épülő fejlesztések esetében hatványozottan jelentkezik a jelen stratégia elején 

bemutatott megközelítés jelentősége, miszerint a létrejövő fejlesztések értéket kell jelentsenek a 

helyiek és az ide látogatók számára egyaránt. Jelen pillanatban ezek a lehetőségek kihasználatlanok, 

vagy nem felelnek meg az igényeknek, ami jogosan veti fel a változtatás gondolatát. 

Egy másik jelentős kínálati elemet, ami az aktív turizmus köréhez tartozik, és melyhez a biztonságos 

környezetet a természet adja, a kerékpározásra alkalmas útvonalak jelentik. A városon belül mintegy 

10 kilométeres szakasz található, továbbá új kerékpárút köti össze Gyulát Városerdővel, jelenleg pedig 

épp folyik Szanazug irányába a felújítás. Térségi fejlesztés a Weckheim-kerékpárút, mely a család 

nevéhez kötődő környékbeli pontokat köti össze, illetve fogja összekötni a teljes kör elkészültével. A 

környék kerékpáros felfedezését segítendő a gyulai Tourinform irodánál kölcsönzőpont is létesült, ami 

egyfajta bevételi forrása is egyben a helyi TDM-szervezetnek. Kerékpáros városnézés is szerepel a 
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kínálatban, klasszikus értelemben vett kerékpártúra nem, viszont több útvonaljavaslat igen. Ezek 

között megtalálható a Gyulai járás és Újkígyós kastélyait összekötő, a Fekete-Körös töltésén vezető 

útvonal, valamint a határ túloldalára, Nagyszalontára vonatkozó túraajánlat. 

 

Szállás- és vendéglátóhelyek kínálata 
Az elmúlt időszak turisztikai adatainak örvendetes változása mellett érdemes foglalkozni a 

szálláskapacitás szerkezetével és annak változásával is. 

3. ábra – Szálláshelyek számának változása Gyulán 2010–2019 között 

 Forrás: KSH 

A 2008-as pénzügyi válságot követő hazai gazdasági recessziót követően az üzleti célú egyéb – korábbi 

nevén magánszálláshelyek – terén folyamatos bővülést látunk a kereskedelmi szálláshelyek számának 

viszonylagos állandósága mellett. Ez utóbbi kategóriánál fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az 

egységek több mint háromnegyedét a szálloda típusú kategóriák teszik ki, illetve hogy a hotelek 

számában az elmúlt időszakban nem történt változás. A 10 szálloda közül 3 rendelkezik 4*-os 

besorolással, többségük – 6 egység – kategórián kívüli.  

Jelenleg épp tartanak a város legnagyobb kapacitású szállodájának, az Erkel Hotelnek a felújítási 

munkálatai, melynek következtében a teljes kapacitás négycsillagos szolgáltatásokat kínál a jövőben, 

vagyis megszűnik a két szárny eltérő besorolása. Korábban is hiányzott a magas minőséget képviselő 

középkategóriájú szállodai kínálat, ami a jövőben méginkább jellemző lesz ezzel a 122 szobás 

csökkenéssel. A hiányt a panziók természetesen igyekeznek minél jobban pótolni és lefedni az erre 

irányuló keresletet, hogy ez mennyire sikeres, arra itt most nem térünk ki. 
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4. ábra - Szobakapacitás változása Gyulán 2010–2019 között 

 Forrás: KSH 

A szobakapacitás változásának vizsgálata hasonló tendenciát mutat, ugyanakkor jól érzékelhető az 

üzleti célú egyéb kategória dinamikusabb növekedése. A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Program 

hatása itt mindenképpen tetten érhető, ami a szálláshelyek minőségének örvendetes változását is 

előre vetíti. 

Az ábrán látható trend egyébként nem meglepő, mivel országos szinten is azt tapasztaljuk, hogy a 

meglévő szobakapacitás a vidéki kereskedelmi szálláshelyeken minimálisan változott, a hotelek 

esetében pedig változatlanok. Ez szorosan összefügg a kapacitás kihasználtsága terén várható mutatók 

alakulásával, ami viszont a befektetői aktivitást befolyásolja. 

2. táblázat – A gyógyhelyek szállodai szobakapacitás-kihasználtsága 2015 és 2019 között (forrás: KSH) 

HOTEL országos átlag szobakihasználtság Gyula Hajdúszoboszló Sárvár Hévíz 

2015. év 53% 46,7% 44,3% 61,7% 60,6% 

2016. év 56% 51,7% 49,2% 64,4% 64,5% 

2017. év 59,3% 57,6% 50,4% 64,4% 69% 

2018. év 61,2% 62,2% 55,5% 64,2% 68,1% 

2019. év 61,5% 58,4% 55,7% 69,8% 67,7% 

Az adatokból azt látjuk, hogy bár folyamatos javulás történt ebben a tekintetben is Gyulán, bőven van 

mozgástér az értékesítés terén. Az is egyértelmű, hogy a külföldi vendégforgalom fontos szerepet 

játszik a mutató optimális szintjének elérésében. 

A szálláshelyek esetében fontos mutató az átlagár és a jövedelmezőséget is mutató RevPAR-mutató 

vizsgálata. 2015-ben a szállodai átlagárak Gyulán igen alacsonyak voltak, mintegy 30%-kal maradtak 

el az országos átlagtól. A versenytársnak tekintett Hajdúszoboszlóhoz képest ugyanakkor javítani 

tudtak a gyulai szállodások, a 2015-ös 12%-os előny 2019-re 25%-ra nőtt. A Nyugat-Dunántúl 

legjobbjához, Sárvárhoz viszonyítva csökkent a különbség ugyanezen időszak alatt, a 49%-ról 68%-ra 

sikerült ledolgozni a különbséget. Számokban kifejezve ez 2019-ben Gyulán 17.642, Hajdúszoboszlón 

13.163, Sárváron 25.858 Ft-os átlag szállodai szobaárat jelentett. Sárvárral kapcsolatban  meg kell 

jegyezzük, hogy a város kereskedelmi szálláshelykapacitásának 72%-át négy- és ötcsillagos hotelek 

teszik ki. Csak azért vettük be az összehasonlításba, mert a NTS 2030-hoz kapcsolódó most készülő 

országos stratégia kapcsán is párhuzamba állították a két települést. 
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5. ábra – Szállodai RevPAR-mutató változása 2008–2020 között 

 Forrás: KSH 

A szállodák jövedelmezőségéről jóval többet mond az egy kiadható szobára eső árbevétel, mivel a 

kapacitáskihasználtság is megmutatkozik benne. Az adatokból azt látjuk, hogy az átlagár tekintetében 

a vizsgált ötéves időszakban kedvezően alakultak az adatok és sokat sikerült a korábbi hátrányból 

ledolgozni. Viszont a nem megfelelő értékesítés alacsony kapacitáskihasználtságot hozott ezzel 

párhuzamosan, ami miatt a jövedelmezőségi mutató terén mindössze annyi történt, hogy sikerült 

lépést tartani az országos tendenciákkal, de összességében a vállalkozások életében nem hozott 

változást. A jövedelmezőségjavulás az általános forgalmi adó csökkenése miatt valamelyest 

jelentkezett feltehetően az utolsó évben. 

Az I-szektor másik területén működő vállalkozások, a vendéglátóhelyek. Ezek terén az országos 

tendenciákkal is egyező módon, változás nem történt Gyulán a korábbi állapotokhoz képest: 2015-ben 

211, míg 2019-ben 210 vendéglátással foglalkozó egység működött a városban. A mintegy kétszáz 

kereskedelmi vendéglátóhely 10%-a kávézó, cukrászda, a 90% egyenlő arányban oszlik meg az 

éttermek, büfék és az italboltok, szórakozóhelyek között. Kínálatukat tekintve szintén az országos 

trendek köszönnek Gyulán is vissza, miszerint növekszik a streetfood-kínálattal rendelkező egységek 

száma a melegkonyhás egységeken belül, illetve egyre népszerűbbek a cukrászda, kávézó típusú 

üzletek. 

A város gasztronómiai kínálatában kiemelt helyet foglal el a Százéves Cukrászda, ahová szinte minden 

Gyulára érkező turista elzarándokol, ugyanúgy, mint Budapesten a Gerbeaud-ba. Két kézműves 

söröket készítő hely is van: a Viharsarki Sernevelde és az Elixbeer Sörfőzde. Rendkívül kedvelt és magas 

színvonalú a várostól kicsit messzebb eső Gyulai Pálinka Manufaktúra Kóstolóháza, mely ugyanúgy 

nyitva áll az egyéni vendégek, ahogyan a csoportok előtt is. A gyulai vár szerves része a kívülről 

megközelíthető Rondella Terasz, mely a kávé és egy ital mellett élvezhető programjairól is híres. A 

meleg ételt kínáló éttermek között egyaránt megtaláljuk a bisztró jellegűeket, ahogy a hagyományos, 

sőt retro hangulatú helyeket is.  

Jelen pillanatban nincs adatunk arról, hogy a bezárt vendéglátóhelyek közül hányan tudnak újra 

kinyitni, az majd nyár elejére derül ki, amikor már ismert lesz az engedélyekkel rendelkező egységek 

száma. 
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A látogatók körében végzett kutatásaink alapján azt mondhatjuk, hogy a vendéglátóhelyekkel 

összességében elégedettek a vendégek, erre utal az ötös skálán elért 4,54 egyetértési index. Nem 

mondható el ugyanez viszont az esti szórakozóhelyekről, ahol már jóval nagyobb szóródást mutattak 

a válaszok arra a felvetésre, miszerint sok jó esti szórakozási lehetőséget kínál a város. A személyes 

mélyinterjúk során is többen vetették fel a szórakozóhelyek hiányát, ami egybe esett a turizmusban 

érintett vállalkozói kör véleményével is.  

A helyi lakosság körében végzett kutatásunk is foglalkozott a vendéglátás kérdésével. A 

megkérdezettek 41%-a jelezte a fejlesztések között, hogy sok jó vendéglátóhelyre lenne még szükség, 

aminek azért is van jelentősége, mert a vendéglátó vállalkozások bevételeinek döntő többsége a helyi 

lakosságtól származik a világ bármely pontján. 

 

Garantált programok kínálata 
A fő attrakcióknak, kiemelt vonzerőknek köszönhetően Gyulára érkező látogatók számára igazán 

emlékezetes akkor lesz a tartózkodásuk, ha várakozásaiknál több élménnyel gazdagabban térnek haza. 

Ezek között kiemelt szerepe van a városban kínált néhány órás, vagy félnapos programoknak, melyek 

egyben addicionális költést is generálnak a szervező helyi TDM-szervezet, a Gyulai Turisztikai NKft. 

számára. Szinte a szervezet megalakulása óta foglalkozik garantált programokkal, melyek mára már 

annyira természetesek lettek a szolgáltatóknak is, hogy ők is népszerűsítik ezeket. 

A garantált programok kínálata az adott turisztikai trendeknek megfelelően a város komplex kínálatára 

alapulva került kialakításra. Az első pár évben még jóval kevesebb kulturális és szórakoztató 

programkínálattal rendelkezett a város, valamint a nagy attrakciók sorából mind az Almásy-kastély 

Látogatóközpont, mind pedig a Várfürdő AquaPalota-komplexuma hiányzott. 2020 előtt heti 10-12 

programmal várták a Gyulára érkező turistákat, melynek köszönhetően a vendégkör szétaprózódott, 

nem volt elegendő számú résztvevő a programokra, ami gazdaságossági problémákat vetett fel. 2020-

ban a COVID–19-helyzet következtében kevesebb, többször ismétlődő „Gyula. Természetesen” 

programnévre hallgató kínálattal indult el a nyári főszezon, és a programok 90%-a már nagy 

létszámmal tudott elindulni. Előtte kérdőíves formában kérték ki a szálláshely-szolgáltatók véleményét 

arról, hogy szerintük a vendégkör milyen programokon venne részt szívesen. Bebizonyosodott, hogy 

a szállásadók jól ismerik a vendégkörük igényeit, hiszen a kérdőív kiértékelését követően a 

legmagasabb pontszámra taksált programok elindítására került sor, hetente többször, és a programok 

nagy népszerűségnek örvendtek. Ez az irány jól mutatja, hogy a programok kialakítása csak a helyi 

szállásadók bevonásával működik megfelelően és térségi szinten is csak a jól összehangolt kooperatív 

munka hozhatja meg a várt eredményeket. 

A helyi TDM-szervezeten túl a várban és a kastélyban is szerveznek garantált programokat annak 

érekében, hogy minél tartalmasabb látogatói élményt kínáljanak az intézmények.  
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3. táblázat – A gyulai garantált programok kínálata (*-gal jelöltek a Gyulakult szervezésében) 

PROGRAM NEVE IDŐPONT ÉS TARTAM PROGRAM LEÍRÁSA PARTNEREK 

Gyulai történetek és 
legendák 

hétfőn és szerdán 
este 7 és ½ 10 között 
városnéző séta 
idegenvezetővel 

A város fő látnivalóit 
járják körbe a program 
alatt. 

nincs más partner 

Gyulán (l)enni jó – A 
nagy gyulai 
gasztrokaland 

kedd, csütörtök, 
péntek, szombat és 
vasárnap 19 és 21.30 
óra között 

100 éves Cukrászda, 
Gyulai Pálinka Manu-
faktúra, Sernevelde 
meglátogatása, kolbász-
kóstoló 

GyTNkft + Cadeau 
Bonbon Manufaktúra 
(Százéves cukrászda) és 
Novel Food Kft. 
(Sörterasz by Corner) 

Kerékpáros 
városnézés Gyulán 

kedd, csütörtök, 
péntek, szombat és 
vasárnap 9 és 12 óra 
között 

az idegenvezető által 
vezetett városnézés 
ebben az esetben 
kerékpárral történik 

nincs más partner 

Irány Városerdő hétfőnként délelőtt ½ 
10 és ½ 2 között  

erdőjáró, természet-
figyelő program 

nincs más partner 

Egy csónakban 
evezve az Ó-Fehér-
Körösön 

szerdánként délután 5 
és este 9 között  

óránként induló evezés 
kenuban az Élővíz-
csatornán 

GyTNkft + Juhász 
András e. v. - vízi 
túravezető 

A Te gyulai 
bakancslistád! 

tetszőleges 
időpontban a hét 
bármely napján 

egy 13 tételes programa-
jánlóból tetszés szerint 
kiválasztott helyek ide-
genvezetéssel járhatók 
be 

nincs más partner 

Történelmi séta – 
tárlatvezetés a 
várban* 

szombaton 10.30 és 
13.30  

 nincs más partner 

Solymászbemutató* szombaton 11 órakor  nincs más partner 

Interaktív előadás a 
1566-os ostromról* 

szombaton 12.30-kor  nincs más partner 

Rejtély a kastély-
ban, keresd a 
kulcsot!* 

naponta 13.00 - 17.00 szabadulószoba nincs más partner 

A kastély 
gyertyafényben* 

szombaton 18.30-kor tárlatvezetés a 19. század 
esti fényviszonyai között, 
gyulai termékek 
kóstolója 

nincs más partner 

Magyarnak való úri 
passzió* 

páratlan héten 
szombaton, 16 órakor 

előadás a főúri vadászat-
ról, majd élő róka 
simogató 

nincs más partner 

Megelőzve az elsőt* páros héten 
szombaton, 16 órakor 

előadás az első magyar-
országi kastélybeli színi 
előadásról és Mária 
Teréziáról 

nincs más partner 

 

Egy évvel korábban, 2019-ben a legkeresettebb program a városnézés volt (38%), második 

legkeresettebb a csokoládébemutató és -kóstoló volt, melyet a városnéző kolbásztúra követett. A 

fennmaradó egyharmadon további 12 program osztozott, melyek az alábbiak voltak 2019-ben: 
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 Kirándulás Nagyszalontára és Nagyváradra 

 Kirándulás Aradra és Arad-Hegyaljára 

 Szarvasi kalandjárat 

 Pusztaparty 

 Múzeumi körjárat 

 Kolbásztaxis bakancslista: múltidéző járat 

 Kolbásztaxis bakancslista: gasztro-coolturális járat 

 Kolbásztaxis bakancslista: tradíciótól az innovációig járat 

 Wenckheim kastélytúra 

 Gyula környéki barangolások 

 Gyulavári kastélyjárat, avagy a serfőző kastély nyomában 

 Gyula ízei gasztronómiai kóstoló 

6. ábra – A garantált programokon résztvevők megoszlása 2020-ban 

 Forrás: GyTNkft. 

Az ábrán jól látható a kiemelkedő érdeklődés a 2020-ban először indított aktív program, a belvárosi 

kenutúra iránt. Szinte ugyanekkora érdeklődést értek el a városnéző programok is, mint az ábrán jól 

látható azok egyharmada szintén a mozgáshoz kapcsolódóan. Ez érzékelteti azt a változást, ami arra 

kell ösztönözze a turisztikai kínálatért felelősöket, hogy a hagyományos elemeket minél kreatívabban 

és bátrabban kombinálják szokatlan megoldásokkal, mert a keresleti oldal is igényli az aktivitást, a 

mozgást. Többek közt ezért is emeltük be magunk is harmadik elemként a mozgást a meglévő kultúra 

és egészség hívószavak mellé. 

A kormányrendeletben lehatárolt turisztikai térségek, így a Gyula és térsége desztináció esetében is 

térségi szintű garantált programok megfogalmazására került sor 2020 őszén. Ez semmiképp sem 

jelenti azt, hogy a helyi szintű vendégszolgálat okafogyottá válna, hanem épp ellenkezőleg, bővül a 

kínálati paletta és a programok Gyulán megvalósuló részleteinek a helyi TDM-szervezet lesz a jövőben 

is a gazdája. A térségi kínálat egy olyan lehetőség, mely további tartózkodásra tudja bírni a vendégeket, 

illetve utazásszervezőknek, rendezvényszervezőknek is bátran kiajánlható. 

 

 

44%

28%

15%

9%
3%

A GYTNkft garantált programjain résztvevők megoszlása 2020-ban

Egy csónakban evezve

Gyulai történetek és
legendák

Kerékpáros városnézés
Gyulán

Gyulán (l)enni jó – A nagy 
gyulai gasztrokaland

Irány Városerdő
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Gyula turisztikai kínálatának SWOT-elemzése 

ERŐSSÉGEK: 
 

 minősített gyógyvízre épülő 
fürdőkínálat, 

 élményfürdő és strand is tartozik a 
fürdőhöz, 

 természetes vízű strandok a közelben, 

 nemzetközi szinten elismert 
kastélyfelújítás és interaktív kiállítási 
megoldások, 

 épen fennmaradt reneszánsz téglavár, 

 szoros kapcsolat a közismert magyar 
történelmi eseményekkel (1566, 1849, 
stb.) 

 ismert emberekre épülő imázs (Erkel, 
Munkácsy, stb.), 

 rendezett, tiszta közterek, parkok, 

 ismert és híres gasztronómiai kínálat, 

 széles körben ismert, visszatérő 
rendezvények, 

 nagy hagyományokkal rendelkező 
szabadtéri színház, 

 garantált programok széles kínálata, 

 egységes városkép, egykori 
megyeszékhely és polgárváros korábbi 
épületei jó állapotban maradtak fenn, 

 a vendéglátás széles kínálta, 

 a kereskedelmi és üzleti célú egyéb 
szálláshelyek megfelelő színvonala, 

 az erdők, a Körösök közelsége és a 
várost átszelő Élővíz-csatorna 
természeti értékekben gazdag kínálata, 

 megújuló kerékpárutak miatt jó 
kerékpározási lehetőségek, 

 a szállodák és az EFKK termei 
biztosította lehetőségek a 
rendezvényekhez, 

 szigeterőd-projekt által kitűzött hosszú 
távú fejlesztési célok következetes 
megvalósítása, 

 kastélyfejlesztés II. üteme révén 
megújult a teljes kastély, 

 fürdőfejlesztéshez a támogatói 
szerződés megkötése, 

 a város kínálatát jól a piacra vivő helyi 
TDM-szervezet működése, 

 M44 út felújításának köszönhetően 
javuló megközelítési lehetőségek, 
 

GYENGESÉGEK: 
 

 belvárosra koncentrálódó 
látogatóforgalom, 

 a város szerves részét képező erdők adta 
lehetőségekre nem épül kínálat, 

 a gyógyászati kínálatban a fiatalabb 
korosztály számára is vonzó medical 
wellness-kínálat hiánya, 

 a sportolási lehetőségek szinte csak a 
kerékpárra korlátozódnak a túrázás 
mellett, 

 a természeti környezetre épülő 
ökoturisztikai projektek 
megvalósításának elmaradása, 

 esti szórakozási lehetőségek csekély 
mennyisége, 

 minőségi középkategóriás szállodák 
hiánya, 

 kemping lemaradása kategóriájának 
korszerű trendjeitől, 

 a gyulai kolbászra épülő múzeum 
tereinek és interpretálásának elmarad a 
város többi intézményének 
színvonalától, 

 az okosváros nyújtotta lehetőségek 
kihasználatlanok turisztikai 
szempontból, 

 Ó-Fehér-Körös városi szakaszának 
környezete a szűk belvárost kivéve 
rendezetlen, 

 sok ingyenes rendezvény az adottságok 
miatt, 

 a vonzerőkhöz kapcsolódó adatok 
megismerésnek esetlegessége, 
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LEHETŐSÉGEK: 
 

 fürdőfejlesztés, 

 medical wellness-központ kialakítása és 
működtetése, 

 post-Covid rehabilitációs lehetőségek 
kialakítása és kiajánlása, 

 egykori palánkvár és szigeterőd 
egyszerű, virtuális bemutatása, 

 csatornapart rendezése a duzzasztótól 
végig a belvároson át, 

 csónak kikötök kialakítása az Ó-Fehér-
Körösön, a 4,8 km szakasz két 
végpontján hozzátartozó parti 
infrastruktúrával, 

 Körös-parti szabadstrandok fejlesztése, 
parkosítása, strandi sportpályák, 
öltözők, 

 Kisökörjárás turisztikai fejlesztése erős 
ökoturisztikai jelleg dominanciájával, 

 szabadidős sportolók számára sportolási 
lehetőségek (rekortán futópálya, nordic 
walking útvonal kijelölése), 

 parkolási helyzet okoseszközzel történő 
megoldása, 

 proaktív konferencia- és 
sportrendezvény szervezése, 

 városerdei ifjúsági szálláshely minőségi 
fejlesztése, 

 Százéves Cukrászda és Ladics-ház felső 
szintjén turisztikai funkció kialakítása, 

 Gyulai Kolbászmúzeum és 
kóstolótermének felújítása, 

 turisztikai adatgyűjtés rendszeressé 
tétele, 

 a helyi szintű TDM-szervezet működési 
hátterének hosszútávú biztosítását 
megoldó szabályozás kialakítása, 

 a turisztikai fejlesztések koordinációját 
végző kompetens és felelős szint 
biztosítása, 

 városon kívüli kapcsolatok és hálózatok 
erősítése 

 
 

VESZÉLYEK: 
 

 a térség és a tágabb környezet 
erőteljesebb fejlesztése és proaktívabb 
marketingtevékenysége miatt a 
beutazás csökkenése, 

 a pandémia teremtette helyzet miatti 
rövid távú gondolkodás térnyerése, 

 partnerségi alapon működő 
együttműködések háttérbe szorulása 
miatti bizalomvesztés, 

 egyéni érdekek és a közérdek közötti 
egészséges egyensúly felborulása, 

 helyi idegenforgalmi adó emelési 
lehetőség tiltásának érvényben 
maradása, 

 turista által finanszírozott működési 
modell ellehetetlenülése, 

 a nagyprojektek megvalósításának 
elhúzódása a forráshiány miatt, 

 a kapacitások és fejlesztések 
fenntarthatóságát nem támogató 
desztinációs marketingtevékenység, 

 a helyi és térségi szereplők közötti 
érdekellentétek megoldása helyett az 
együttműködés kiüresedése 
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Gyula iránti turisztikai kereslet elemzése 
 

Az elmúlt öt évben tovább erősödött Gyula piaci pozíciója a belföldi turizmusban, amit az is mutat, 

hogy a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakaszám alapján kialakított sorrendben a 

város mindig a TOP 10 között szerepel. Ez nem meglepő, hiszen a gyógyhelyek rendre jól szerepelnek 

ebben a tekintetben. Bár felmerült az utóbbi időkben, hogy a vendégéjszakák számára fókuszálás 

helyett a célcsoportokra és a szolgáltatások minőségére lenne célszerűbb összpontosítani, a magunk 

részéről ezek nem vagylagos, hanem egymás melletti párhuzamos követését javasoljuk. A látogatók 

és turisták halmaza közötti különbség szakmai szempontból épp abban van, hogy a turisták ott is 

éjszakáznak a desztinációban, míg a látogatók nem feltétlenül teszik ezt, így a turistáktól származó 

bevételek az adott helyen jóval magasabbak. A turizmusból származó bevételek jelentőség nem csak 

vállalkozói, hanem önkormányzati szinten is érzékelhető közvetlenül, mégpedig a turisták által fizetett 

helyi idegenforgalmiadó-bevételek alakulása révén. 

7. ábra – Idegenforgalmiadó-bevételek alakulása 2015–2019 között 

 

Forrás: Polgármesteri Hivatal Adóosztály, Gyula 

Az ábra helyes értelmezéséhez hozzátartozik, hogy 2016. január 1-jétől a korábbi 380 Ft helyett 450 

Ft-ot fizetnek a Gyulán bármilyen szálláshelyen éjszakázó vendégek, ami akkor egy 18%-os adóemelést 

jelentett. Fontosnak tartjuk két dolog rögzítését ezzel kapcsolatban: az emelés ellenére az IFA-bevétel 

36,8%-kal emelkedett, továbbá hogy az IFA-t nem a vállalkozóknak, hanem a náluk megszálló 

vendégeknek kell fizetni. A két adatból azt is látjuk tehát, hogy a vendégforgalom és az IFA összegének 

növekedése között nincs összefüggés, ezért azok a félelmek, hogy az IFA összege versenyképességi 

tényező lenne, alaptalanok. Ezt azért is fontos, mivel a beszedett adóból 150 Ft/éj összeget – az adó 

mintegy 52%-át – az önkormányzat működési hozzájárulás címén átadja az 50%-os tulajdonát képező 

GyTNKft.-nek, a helyi TDM-szervezetnek. Egyúttal meg kívánjuk jegyezni, hogy a vendégforgalom 

növekedése és a TDM-szervezet munkájának eredményessége között szoros összefüggés van, ami 

miatt a bevételek egy meghatározott részének a desztinációmenedzsmentre történő fordítása a 

működés logikájából adódó evidencia, és helytelen lenne közfinanszírozásként kezelni, mégha de jure 

annak látszik. 

2020 márciusában a járványügyi intézkedések közé az idegenforgalmi adó is bekerült a vállalkozások 

terheit enyhítő szándékkal, mint láttuk tévesen, hiszen azt a vállalkozások csak beszedik, ahogy a 
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forgalmi adót is. A rendelet viszont egyúttal Gyulán kihúzta a működési támogatás alól a forrást, ahogy 

a korábbi évben beszedett IFA költségvetési támogatásának folyósítása is bizonytalanná vált. A helyi 

TDM-szervezet munkájára viszont szükség van ahhoz, hogy a korábbi piaci pozíciót megtarthassa a 

város, a turisztikai vállalkozások továbbra is élvezzék a professzionális desztinációs 

marketingtevékenység előnyeit és az annak köszönhető vendégforgalmat, ezért a működés stabil 

lábakra helyezése különösen időszerűvé vált. 

 

Gyula turisztikai vendégforgalmának jellemzői 
Ahogy arról az előbb szóltunk, a vendégforgalom 2020-ig töretlenül növekedett. 2018 és az azt követő 

évben stagnálást látunk, de a 2020-ban tapasztalt rendkívüli helyzet miatt nem lehet értékelni. A 

korábban a kiemelt attrakciók látogatószámával kapcsolatban bemutatott adatsorok – mégha nem is 

évesek – nem utalnak trendfordulóra. 

8. ábra – A vendégéjszakák számának változása 2015–2020 között 

  
Forrás: Polgármesteri Hivatal Adóosztály, Gyula 

Az ábrán is jól látszik, hogy a vendégforgalom megoszlása kiegyensúlyozott a két fő kategória között, 

53% a kereskedelmi (KSZH), míg 47% az üzleti célú egyéb (ÜCE) szálláshelyeken jelentkezik. Ez nem 

meglepő a korábbi szálláshelystruktúra fényében.  

Amennyiben a vendégérkezéseket vizsgáljuk, azt látjuk, hogy 2015-ben regisztrált 99.809 érkezéssel 

szemben 2019-ben már 157.877 vendégérkezést regisztráltak, ami 57%-os növekedés. Ez a 

vendégéjszakák növekedési ütemét jóval meghaladja, ami arra a turizmusban tapasztalható általános 

trendre utal, hogy az utazások időtartama egyre rövidül. Ez a mutató 2019-ben a kereskedelmi 

szálláshelyeknél 2,8, míg az üzleti célú egyéb kategóriában 2,9 volt. 

Az nem várható, hogy alapvető trendek hirtelen megváltoznak az utazási szokások terén a belföldi 

vendégek körében normál életmenet esetén, ezért a tartózkodási idő terén érzékelhető és kedvező 

változást a beutazás növekedése eredményezhet. Ezért a hagyományos román piac mellett további 

lehetőségek kiaknázására van szükség. A célpiacok és célcsoportok kérdésére még visszatérünk. 

A másik lehetőség a turizmusban rejlő lehetőségek jobb kiaknázására, ha a meglévő kapacitásokat 

jóval magasabb szinten sikerül értékesíteni, ami a stratégia időtávján mintegy 10%-os javulást 

jelentene. Ez a helyi adóbevételeket is kedvezően érintené a várható 20 millió forintos többlettel. 
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Kereslet oldali kutatás eredményei 
Saját kutatást végeztünk annak kiderítése érdekében, hogy a Gyulára érkező és itt éjszakázó turisták 

mivel töltik az idejüket, melyek a legfontosabb turistaáramlási útvonalak, illetve mennyire elégedettek 

a desztináció kínálatával. A kutatásban a Szállás.hu szállásfoglaló oldal volt segítségünkre a helyi 

szolgáltatókon kívül.  

A 2021 első negyedévében lefolytatott kutatást az ismert okok miatt online lekérdezéssel tudtuk 

megoldani, aminek köszönhetően összesen 588 válasz érkezett. A kérdéssor csak olyanokhoz került 

kiküldésre, akik 2019, vagy 2020-ban legalább egy éjszakát töltöttek el Gyulán. 

9. ábra – A minta megoszlása tartózkodási idő szerint 

A válaszadók 53%-a legfeljebb 4 

napot töltött a városban, további 

35%-uk is legfeljebb egy hetet. Azok 

között, akik 2020-ban fordultak meg 

Gyulán, a legtöbben 3 éjszakára 

érkeztek (28%) és kevésbé volt 

jellemző a hosszabb tartózkodás. Ez 

teljes mértékben megfelel a 

hivatalos statisztikai adatok előbb 

ismertetett adatainak is. Ez alapján 

azt rögzíthetjük tehát, hogy a 

tartózkodási idő tekintetében nem 

számíthatunk változásra a jövőben 

sem a magyar vendégek esetében. 

Az élménykínálat bővítése inkább a 

visszatérésben jelentkezhet majd az átlag szabadidős turista esetében, nem az utazásra fordított időt 

nyújtja meg. Ez felveti a kínálat bővítésének kérdését, azaz a speciális tartalmú ajánlatok irányába 

történő elmozdulást, valamint a jelenlegi célcsoportok bővítését. 

10. ábra – A minta megoszlása az igénybe vett szállás alapján 

A válaszadók mintegy kétharmada 

szállodatípusú egységben szállt meg – 

döntő többségében hotelben –, míg az 

üzleti célú egyéb kategóriához tartozó 

egységekben 26%-uk. Ez a megoszlás 

annak is tulajdonítható, hogy a gyulai 

üzleti célú egyéb kategóriát 

üzemeltető egységek tulajdonosai 

kevésbé voltak partnerek az online 

kérdőív linkjének kiküldésében, 

továbbá a Szállás.hu rendszerén 

keresztül is jelentős a szállodai szobát 

foglalók aránya. Azt is figyelembe kell 

vegyük, hogy a hotelek vendégköre 

általában jóval nyitottabb  a 

véleményének megosztásában. Az online aktivitás és válaszadási készség a nagyobb városokban élők 

és magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők körében közismerten magasabb, ennek tudatában 
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végezzük az ilyen jellegű kutatások kiértékelését is. A mi esetünkben ugyanakkor kevésbé volt 

jelentősége a szálláshely típusának, ugyanis a legfontosabb kérdéseinkre adott válaszokban nem volt 

érdemi eltérés a szállástípus preferenciájától függően. 

Ugyanakkor tényként meg kell jegyezzük, hogy a központi régióból érkezett vendégek esetében 

feleannyian szálltak meg apartmanban, vagy magánszálláshelyeken, viszont kétszerannyian foglaltak 

panzióban szobát maguknak. 

A fejlesztések irányának és célcsoportjainak kiválasztása szempontjából fontos tudni, hogy miért 

érkeznek a desztinációba a látogatók, melyek az utazás mögött meghúzódó motivációk. A mintánk 

esetében a szabadidő eltöltése elsődleges célként jelent meg, ami a város vendégkörére 

mindenképpen jellemző. Az Airbus Helicopters üzemével kapcsolatos most induló iparfejlesztés a 

jövőben feltehetően bővíteni fogja az üzleti turizmus szegmenst, de alapvető átrendeződést jelen 

stratégia időtávja alatt nem prognosztizálunk. 

10. ábra – A Gyulára érkező turisták motivációi 

 

A válaszadók több választ is megjelölhettek, ami segíti az árnyalt kép kibontakozását. A motivációk 

terén nem találtunk különbséget a 2019-ben és a 2020-ban Gyulán járt válaszadók jelölése között, 

viszont az öt évvel ezelőtti motivációkutatás eredményeihez képest a fürdőzés (49%-ról) és a kiemelt 

attrakciók nevesítése emelkedett, míg a gyógykezelés változatlan maradt. A városlátogatást korábban 

az akkori válaszadók 46%-a, míg a mostaniak 65%-a jelölte meg utazása céljaként. A kastély a köztes 

időben nyitotta meg kapuit, ezért az most szerepelt először.   

Országos szinten az utazási motivációk terén szintén változásokat látunk. A belföldi többnapos 

utazások száma 2015 és 2019 közötti 6,6%-os csökkenése mellett az utazási motivációk változását 

mutatják a számok is. A szabadidős céllal utazók terén egy jelentős, 18%-os növekedés történt, míg a 

korábban is jóval 10% alatti egészségmegőrző célú utazások száma 2019-re 2,9%-ra csökkent, ami az 

öt év alatti több mint 30%-os zsugorodást erősíti meg. Az aktív kikapcsolódás iránti igény 

érzékelhetővé válása hozta magával, hogy bekerült ez a motiváció is a KSH belföldi lekérdezésének 

opcióik közé. Ennek köszönhetően ismerjük azt az adatot is, hogy 2020 és 2019 között 40%-os 

növekedés történt ezen a téren, ami a járvány fényében nem meglepő. Attól függetlenül, hogy ez a 
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bővülési ütem feltételezhetően nem lesz tartós, átlagos szinten mindenképp az aktív kikapcsolódási 

motiváció térnyerésével számolunk. 

Az utazási szokásokra vonatkozó adatok megyei szintig érhetők el, ezért a Békés megyei trendeket 

tudjuk csak bemutatni. Ezt pótolni lehet a jövőben a helyi TDM szervezet folyamatos és következetes 

adatgyűjtésével és kutatásaival, mivel ezek olyan fontos kereslet oldali információk, melyekre az 

időben történő reakció versenyképességi kérdés. 

A többnapos belföldi utazások 2015 és 2019 közötti időszak csökkenő tendenciájával szemben Békés 

megyében jelentős növekedésnek lehetünk tanúi, ami 76%-os bővülést jelent az öt év alatt. Ez azt 

jelenti, hogy míg a megye 2015-ben 2,3%-kal részesedett a belföldi többnapos utazásokból, ez az arány 

2019-re 4,4%-ra növekedett. 2020-ban az utazások 3%-a jelent meg Békésben, ami a rendkívüli 

helyzetben egy szép teljesítmény. Az egészségmegőrzés motivációval belföldi többnapos utazáson 

résztvevők aránya, noha meghaladja az országos átlagot – 2015-ös 10%-ról 4,2%-ra változott 2019-re 

–, itt is egyértelmű a csökkenő tendencia. 

5. táblázat – Többnapos belföldi utazások motivációi (forrás: KSH) 

 Többnapos belföldi 
utazások száma 

motiváció: szabadidő 
eltöltése, pihenés 

motiváció: 
egészségmegőrzés 

 országos Békés megye országos Békés megye országos Békés megye 

2015 15.253.453 356.096 5.9 m 181.895 565.808 35.820 

2019 14.248.837 627.754 7 m 333.860 393.478 26.589 

Az országos adatokat elemezve azt is fontos megállapítani, hogy a többnapos belföldi utazások 73%-a 

legfeljebb 4 napos tartózkodást jelent, mely megoszlás 2020-ban is csak kismértékben – 2%-kal – 

csökkent. Ez mutatja, hogy a tartózkodási idő megnyújtásának kínálati oldalon megjelenő szándéka 

nem találkozik a belföldi utazók szokásaival, ami erős korlát egy belföldi turisták dominanciájával 

jellemezhető desztináció esetében. 

12. ábra – A válaszadók által meglátogatott helyek és attrakciók 

 

A kutatásunk alapján azt látjuk, hogy a vár népszerűsége töretlen, ugyanez elmondható a város híres 

cukrászdájáról, a Százévesről is, valamint a Gyulai Várfürdőről. Az öt évvel ezelőtt végzett hasonló 
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kutatásunkban a gyulai vár és a Gyulai Várfürdő azonos arányban jelent meg a válaszokban, őket 

követték a cukrászdák. A gyulai kínálat ismertetésénél bemutatott látogatószámokkal összhangban 

állnak a saját kutatásaink, és megerősítve láthatjuk az ábrán is azt a trendet, miszerint az 

egészségturizmus mellé a városnézés, mint motiváció is felzárkózott. Ezt a következő időszak 

irányainak meghatározásakor érdemes figyelembe venni. 

A 2020-ban jogszabályban lehatárolt turisztikai térséggel kapcsolatban meg kívánjuk jegyezni, hogy a 

kutatások alapján úgy tűnik, a Gyulára érkezők számára nem kapcsolódik Békéscsaba a turisztikai 

képhez, és nem is látogatnak el oda többnyire. Ez azt jelenti, hogy komoly és következetes térségi 

szintű marketingaktivitásokat követel majd meg a két település ilyen értelmű összekapcsolása. 

A kérdőíven 15 szempont szerepelt, melyeket egy ötfokozatú skálán értékelhették a válaszadók. Ezek 

az alábbiak voltak: 

 helyiek vendégszeretete 

 vendéglátóhelyek nyitva tartása 

 Tourinform iroda 

 kihelyezett információs táblák 

 útbaigazítótáblák 

 megközelítés autóval 

 kulturális programok, rendezvények 

 tájékoztatás a garantált programokról 

 városnéző programok 

 információs anyagok a szálláshelyen 

 gasztronómiai programok (bonbonkóstoló, pálinkakóstoló, stb.) 

 VisitGyula Card elfogadása 

 parkolás 

 megközelítés tömegközlekedéssel 

 helyi közlekedés 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a Gyulára látogatók nagyon elégedettek az ott kapott 

szolgáltatásokkal, a tapasztalatokkal. Az öt évvel ezelőtti kutatások eredményeihez képest minden 

érték javult, de legalábbis nem romlott. A legnagyobb javulást – nem meglepő módon – a település 

megközelítése terén láthatjuk, melyet az útbaigazítótáblák és a tájékoztatás követ. A szálláshelyeken 

kihelyezett információs anyagokkal való elégedettség is jónak mondható, bár a változatlan szinten 

maradás mögött a szálláshelyek eltérő megoldásai is meghúzódhatnak. 

Az, hogy a helyiek vendégszeretete vezeti a sort az ötből 4,76 értékkel azt mutatja, hogy az 

élményeket, a minőséget az emberi tényező jóval erősebben befolyásolja, mint bármilyen beruházás, 

vagy attrakciófejlesztés. Ezért fontos, hogy ez utóbbiakkal mindig lépést tartson a desztináció ún. szoft 

elemeinek – szakemberek, turisztikai attitűd, stb. – fejlesztése is. Ehhez szükség van a helyi szintű 

desztinációmenedzsment-tevékenységre, azaz a helyi TDM-szervezet egyértelmű versenyképességi 

tényező. 

Az ötfokozatú skála alkalmazása mellett azért döntöttünk, mert az iskolai használatából adódóan jóval 

egyértelműbb mindenki számára, hogy mit jelentenek, ugyanakkor a finom eltérésekre nagyobb 

hangsúlyt kell fektessünk az értékelésnél. A 4,75 vagy afeletti értékek kiválóak, azok esetében az 

állapot megtartása a cél. A 4,5 vagy afeletti értékek esetében a folyamatos figyelmen kívül apró 

változtatásokra lehet szükség, de legalább ezek azonos szinten tartása a cél. 
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13. ábra – A válaszadók elégedettségi indexe 

 

A következő sáv – 4,25 és 4,5 közötti értéket kapott pontok – már változtatást igényel. A változtatás 

pontos területét és mélységét meghatározandó érdemes egy előzetes vizsgálatot és átvilágítást 

végezni, jelen eredmény az esetleges problémás területek kiderítésére irányult. Ez alapján azt látjuk, 

hogy a programokat, rendezvényeket érdemes újragondolni – ezt egyébként is meg kell tenni a 

járványt követően –, továbbá a turisztikai kártya fejlesztését is idővel napirendre kell tűzni. A Gyula és 

térsége desztináció lehatárolása kapcsán készült egy erre vonatkozó anyag a Magyar Turisztikai 

Ügynökség számára, feltehetően lesz is változás ebből adódóan. A parkolási gondok mindenhol, így 

Gyulán is a helyi önkormányzat előtt álló fontos feladatot jelentenek, a szigeterőd-projekthez tartozik 

is ennek egyfajta megoldása. A parkolást és a turisztikai kártya működését érdemes összekapcsolni, 

ráadásul a településfejlesztés terén „okosváros” megoldások között ez meg is oldható, érdemes 

komplex fejlesztésben gondolkodni. 

Ezt követően arra kerestük a választ, hogy a Gyulán megfordult látogatók számára a széles kínálatból 

mi jelenti a maradandó élményt, a tartózkodásuk alatt mi volt a számukra a legkellemesebb élmény. 

A szabadszavas kérdésre összesen 255 fő válaszolt, többen egynél több dolgot is megneveztek, így 

összesen 453 „élmény” gyűlt össze. A válaszok három nagy csoportot alkottak, egyrészt konkrét 

kínálati elemeket, attrakciókat neveztek néven a rendezett városképen túl, másrészt a szolgáltatókkal 

kapcsolatos élményeik jutottak eszükbe, illetve azok az érzelmek, melyek a város nevének hallatán 

merül fel bennük. A feldolgozáshoz a Mentimeter szoftvert hívtuk segítségül, mely az említési 

gyakoriságtól függő méretezéssel rendezi egy képbe a rögzített szavakat, így képezve belőlük könnyen 

értelmezhető szófelhőt.  

Az első csoport esetében a várakozásoknak megfelelően a kiemelt attrakciók jelentek meg, a Várfürdő, 

a gyulai vár és az Almásy-kastély, majd ezeket követve a Százéves Cukrászda és az AquaPalota. A közel 

azonos súlyú említési arány arra utal, hogy a városlátogatás és az egészségturizmus azonos mértékben 

jelenik meg Gyulával kapcsolatban, ami lehetővé teszi a szélesebb termékkínálatra alapozott 
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desztinációmarketing-aktivitásokat, továbbá jóval erősebb piaci pozíciót biztosíthat az egytermékes 

versenytársakkal szemben. 

14. ábra – A legkellemesebb gyulai élmények szófelhője 

 

Szintén nagyon örvendetes, hogy maga a város, a városkép is azonos szinten került említésre a 

legnagyobb attrakciókkal. Ugyanígy elmondható ez a szállodákról – az Erkel és a Komló Hotelt 

említették név szerint –, illetve az itt élő emberekről, azok vendégszeretetéről, kedvességéről. Ez 

utóbbi valójában reflexió, visszatükröződése annak a pozitív turisztikai attitűdnek, melyet a helyiek 

körében végzett kutatásunk erősített meg. Ismét megerősödött az a szakmai alapelv, hogy a 

településükre büszke, a városban és a munkahelyeiken magukat jól érző emberek képesek a pozitív 

imázst erősíteni. 

Az érzelmi körben szintén nagyon markánsan jelenik meg a város iránti szeretet és pozitív viszonyulás, 

ami a márkaépítés nélkülözhetetlen eleme. A helyi társadalmat alkotó, vendégekkel szemben 

elfogadó, kedves emberek képesek a város iránt elkötelezett vendégeket alkotni, ami nagy kincs a 

város sikerességében. A helyi lakosságból így válik közvetett módon versenyképességi tényező. 

A következő kérdés keretében 14 állítást olvashattak el a megkérdezettek, és arra kértük őket, hogy 

jelöljék be – szintén egy ötfokú skálán –, hogy mennyire értenek vele egyet. Az állítások között 

természetesen voltak olyanok is, melyek a mi szempontunkból, a turizmusfejlesztés szempontjából 

épp akkor volt pozitív, ha minél kevésbé értettek vele egyet. Ezek az állítássok az alábbiak voltak: 

 Sokkal több programot kínál a város, mint azt korábban gondoltam volna. 

 Ha a Várfürdő nem lenne, nem utaztam volna Gyulára. 

 Az AquaPalota különleges élményt nyújtott számomra. 

 Gyula kínálata a fiatal és középkorú pároknak való elsősorban. 

 A város minden pontja tiszta és rendezett. 

 Sok jó vendéglátóhely van a városban. 

 Sok és változatos szórakozási lehetőség kínálkozik esténként. 

 Több zenés, táncos helyre lenne szükség. 

 A gyulai vár egyedülálló műemléke az országnak. 
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 Békéscsabára is ellátogattunk, ott is sok a látnivaló. 

 Szívesen megnézném, hogy hogyan készül a híres gyulai kolbász. 

 Gyulán és környékén jó kerékpározási lehetőségek vannak. 

 Most már tudom, hogy miben különbözik a csabai és a gyulai kolbász. 

 Jól éreztem magam, biztos visszajövök még valamikor. 

Köztük szerepeltettünk olyanokat is, melyek öt évvel ezelőtt is szerepeltek az akkori kutatásunkban, 

így követni is tudjuk a változásokat. 

Az előbbi ábra fényében már nem meglepő, hogy a városban szinte kivétel nélkül mindenki jól érezte 

magát és bármikor szívesen visszajönne, ahogy a tiszta és rendezett városkép is megerősítést nyert 

ismét. 

15. ábra – Egyetértési index Gyuláról 

 

A város híres hungarikuma, a gyulai kolbász terén már nagy a szórás, ami miatt viszonylag jó az 

eredmény, ugyanakkor megoszlik a lelkesedés. A válaszadók 48%-a 5-öst jelölt be a kolbászkészítésre, 

míg a válaszadók másik fele bizonytalan, vagy egyáltalán nem érdeklődik iránta. Ez egyébként a 

gasztronómiai kínálat esetén jellemző jelenség – a borkóstolók, pálinkafőzdék iránti érdeklődés is 

hasonlóképpen szóródik. 

A vállalkozók körében végzett felmérésünk és mélyinterjúk során rendre felmerült problémaként az 

esti szórakozóhelyek hiánya, a kínálat szűk keresztmetszete. Ugyanakkor a vendégek – ha nem is 

elégedettek a helyzettel –, a szórakozási lehetőségeket kedvezőbben ítélik meg, viszont a zenés, 

táncos helyeket jelentős mértékben hiányolják. Ez a mutató az öt évvel ezelőttihez képest jelentősen 

változott a kevésbé elégedettek irányába. 
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A két legalacsonyabb értéket elért választ azért jelöltük piros színnel, hogy ezzel is felhívjuk a 

figyelmet, azok inkább pozitív tartalmára. A fürdővel kapcsolatban nem véletlenül került így 

megfordítva megfogalmazásra a motivációs szerepe. A szóródás a következőképpen alakult: 

kifejezetten a Várfürdő miatt érkezett a válaszadók 34%, 40% viszont akkor is ellátogatott volna 

Gyulára, ha nincs a Várfürdő. A fennmaradó 26% a középértéken áll, vagyis nem érezte úgy, hogy nem 

játszott volna szerepet a döntésében a fürdő, de azt sem, hogy egyedüli vonzerő lett volna. Az öt évvel 

ezelőtti válaszoknál ez a középút kisebb érték volt és majdnem 50%-ot ért el a fürdőn kívüli kínálatok 

miatt érkezők aránya. Összességében az állapítható meg, hogy a fürdőnek jelentős szerepe van az ide 

érkezők választásában, de közel sem annyira domináns, mint más fürdővárosok esetében. 

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy hogy látják a város kínálatának leginkább megfelelő célcsoportokat. 

Itt is nagy szóródást láttunk, a középértéket 31% jelölte meg, vagyis hogy csak részben gondolja a 

gyulai kínálatot párokra szabottnak és 22% értett vele teljes mértékben egyet. Az inkább nem 

egyetértők aránya tehát elérte a 47%-ot, melynek kétharmada egyáltalán nem értett vele egyet. Ez 

azt jelenti, hogy a vendégek – akik jellemzően magukból indulnak ki, de mindenképpen ahhoz 

viszonyítják tapasztalataikat – jelentős hányada gyermekeivel érkezik a városba. Erre a változásra utal 

az is, hogy az öt évvel ezelőtti kutatás még jóval magasabb egyetértést mutatott. Ennek az egyik oka 

lehet az is, hogy akkor több wellnesshotel is kiküldte a vendégkörének, akik között jellemzően magas 

a fiatal, vagy idősebb, gyerek nélküli párok aránya. 

Az egyetértési indexet külön vizsgálatuk a 2020-ban Gyulán első alkalommal járt vendégek körében is. 

A sorrend változatlan volt, viszont néhány eltérést láttunk. A várossal az átlagértéknél is jobban meg 

voltak elégedve és a város rendezettsége, tisztasága lenyűgözte őket, ezért az érték az ő esetükben 

4,61 volt.  

A Várfürdő döntést befolyásoló szerepéről is másképp vélekedtek, mivel 47%-uk jelezte, hogy a 

Várfürdő nélkül is ellátogatott volna Gyulára. Egyharmaduk egyáltalán nem gondolta, hogy Gyula 

párokra kitalált hely, azaz épp ellenkezőleg vélekedik a város kínálatáról. Ezekből arra következtetünk, 

hogy ez egy erősebb kulturális érdeklődésű kör, amelyik városlátogatásra érkezett családjával a 

városba. 

 Végül 21 féle programot soroltunk fel, melyek közül kiválaszthatták a válaszadók azokat, melyeken 

szívesen vennének részt. 

16. ábra – Gyulán és környékén szervezhető TOP10 program iránti érdeklődés 

 

hajózás a Körösökön

étel- és italkóstoló programok

vezetett gyalogos városnézés

régi korok életét bemutató programok

elektromos néhány személyes kishajóval hajózás

lovasprogram (hintózás, kocsizás, stb.)

bonbonkészítés

környék játékos felfedezése

működő gazdaság, tanya meglátogatása

hőlégballonozás

kenutúra az Élővíz-csatornán

61%

59%

41%

40%

40%

38%

32%

25%

25%

23%

21%

Gyulán és környékén szervezhető TOP 10 program
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A további programlehetőségek voltak még: 

 sétarepülés 

 disznóvágás 

 piknik a szabadban 

 természetfotózás 

 kolbászkészítés 

 vezetett kerékpáros városnézés 

 tánctanulás 

 helikopter szimulációs vezetése 

 tandemugrás 

 festés, rajzolás a szabadban. 

Mint látható, ezek inkább kisebb, viszont jól körülhatárolható csoportok érdeklődésére számíthatnak, 

jellemzően 15-20% közötti arányban választották őket. A város kínálatát színesítő programajánlatok 

bővítésére alkalmasak, beépíthetők akár a térségi, akár a helyi garantált programok közé. 

A vízhez kötődő, hajózós programok mindig nagy népszerűségnek örvendenek, ezért nem volt 

meglepő, hogy a jelenlegi kínálatból még hiányzó elemet nagy számban választják a válaszadók. Ahogy 

a gasztronómia területén elérhető kóstolóprogramok is. Ezt a kettőt mindenképpen javasoljuk a 

kínálatbővítésnél figyelembe venni, ami egyébként egybe esik az Almásy-kastély Stefánia-szárny 

kihasználásának koncepciójával.  

A repüléssel kapcsolatos programok szintén népszerűségnek örvendenek, és az iránta érdeklődők 

kisebb, de annál könnyebben lehatárolható csoportjára lehet számítani. A helikopter alkatrészgyár 

letelepedése aktualitást is ad a témának, a városi marketingkommunikációt erősíti, ha az idelátogató 

a városban is találkozik erre utaló élményekkel, legyen az erre a témára épülő játszótér, vagy a 

nagyobbak számára készült szimulációs valódi gép. 

 

Célpiacok és célcsoportok meghatározása 
Az eddigiekben áttekintettük a jelenlegi kínálatot és a keresleti oldalt is, ami elég ahhoz, hogy a 

megfelelő célcsoportokat meghatározzuk. A marketing kulcskérdése, hogy mennyire sikerül jól 

kijelölni a célcsoportokat és az aktuális fogyasztási szokásaikba beilleszteni a desztináció kínálatát. A 

siker árbevételben fejezhető ki. Az aktuális helyzet annyiban tér el a szokásostól, hogy az egyébként 

sem könnyen átlátható utazási szokásokat mozgató és befolyásoló tényezők közé adminisztratív 

beavatkozások is történnek mindenki egészségének megóvása érdekében, ami hattással van a 

turizmus piacára is. Ez az oka annak, hogy a 2021–2025 közötti időszakról is kivételesen nem a 

szokásoknak megfelelő egységben gondolkozunk, hanem egy rövidebb időtávú lebontásban is. A kettő 

között alapvetően nem szabad ellentmondásnak lennie, épp ellenkezőleg, a szerepe az, hogy az utolsó 

két évet megerősítse. 

A célpiacok és célcsoportok tekintetében ennek azért van jelentősége, mivel a térségnek elsődleges 

külföldi piaca Románia, de az onnan történő beutazás jelen pillanatban nem lehetséges. A belföldi 

turizmus terén pedig arra vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk, hogy a potenciális vendégek 

mekkora hányada rendelkezik a szálláshely igénybevételét és attrakciók látogatását lehetővé tevő 

védettségi igazolvánnyal, illetve a jelenlegi vendégkörnél milyen arányban lesz igazolvány a szezon 

kezdetén. Ezek a tényezők közvetlenül befolyásolják a vendégforgalmat. 
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A Gyula és térsége desztináció számára a jövőben kialakítandó márkaprofil 2020-ban meghatározott 

célcsoportokat, meglehetősen tág keretet szabva a pontos szegmentációnak. A társadalmi 

státuszcsoportok közül az A, B és C1 került kijelölésre, ezen belül a szenior korosztály, a kisgyerekes 

családok és a fiatal párok. A desztinációfejlesztési stratégia időtávja alatt az A státuszcsoport elérése 

és Gyulára vonzása nem reális, azt ennél hosszabb távú célként lehet kitűzni, amennyiben megvan a 

konszenzus mellette. A társadalmi státuszcsoportok terén a lépcsőzetes bővítést javasoljuk, mellyel a 

szolgáltatásfejlesztés is képes tartani az ütemet. Amennyiben a termék- és piacfejlesztés egyensúlya 

felborul, az vagy kapacitásfelesleg miatti többletfinanszírozást követel meg, vagy az elvárt és tapasztalt 

színvonal közötti különbség növekedése miatt hitelességi kérdések merülnek fel a desztinációs 

marketingaktivitásokkal kapcsolatban, ami végső soron rontja a piaci pozíciót. Az egyensúlyban 

tartáshoz fontos, hogy rendelkezésre álljanak megfelelő adatok a vendégkörről a desztinációs 

marketinget végző helyi TDM-szervezetnél, ezért ismét hangsúlyozzuk az adatgyűjtés fontosságát. 

A célpiacok tekintetében az alapvető két kategóriának a pontos szűkítésére is szükség van. A külföldi 

turisták tekintetében továbbra is Románia az első számú küldőpiac. Jelenleg az onnan történő 

beutazás szabadidős turisztikai céllal nem lehetséges, mivel a fokozott biztonsági kockázatot jelentő 

országok listáján van. Hosszabb távon, amikor az átoltottsági adatok kedvezően alakulnak, továbbra is 

megmarad a legfontosabb külföldi küldőpiacnak Románia. 

A 2015–2020 közötti stratégia Szerbiát is megjelölte célpiacként, de ez nem tudott megvalósulni, mivel 

a piacra lépés költsége meghaladta volna az abból származó előnyöket. A hagyományos magyar 

küldőpiacnak tartott Németország esetében esélyt jelent Debrecen és München közötti repülőjárat 

beindulása, a repülőtértől Gyula mintegy 2 órás autózással elérhető. Ezen a szakaszon középtávon 

megépül a M47-es autóút, ami még közelebb hozza egymáshoz a két pontot. A lehetőség 

kiaknázásához szükség van a megfelelő egészségturisztikai fejlesztésre a medical wellness és 

gyógyturizmus terén, annak hiányában Németországot a távlati célok között lehet legfeljebb 

számontartani. 

A külföldi vendégkör bővítése költséges, ezért a megalapozásához a MICE-területhez tartozó 

nemzetközi eseményeken, sportrendezvényeken keresztül vezet az út. Ez egy lehetőség, amivel a 

város bekerülhet a jelenlegi reménybeli és távoli célpiacok utazóinak a gondolkodásába. A 

Békéscsabán zajló sportpálya- és sportcsarnokfejlesztések eredményeképpen létrejövő, nemzetközi 

szintű események megrendezésére alkalmas infrastruktúra jövőbeni értékesítése nyomán jelentkező 

szálláshelyek iránti igényeket a gyulai szálláshelyek tudják érdemben kiszolgálni.  

Összességében tehát a külföldi vendégforgalom enyhe növekedésével számolunk a stratégia időtávja 

végéig, ugyanakkor a 2019. évi arányok 2023-ra várhatók. 

A belföldi küldőpiacok terén változás nem történt, mivel a lakosság utazási preferenciái is viszonylag 

rugalmatlanok. Így Közép-Magyarország elsősége továbbra is megmarad, a megyén kívül a szomszédos 

megyékre, valamint Észak-Magyarország lakosságára számíthatunk Nógrád kivételével. A dél-

dunántúli városokat ugyanakkor reménybeli piacként javasoljuk kezelni, bár egyelőre még csak terv a 

Pécset Szegeddel összekötő autóút, de ha elkészül, az jelentősen lerövidíti a menetidőt. 

Fontos ugyanakkor tudni, hogy a belföldi turizmuson belül a többnapos utazások esetében – ahogy 

erről már korábban említést tettünk – 2013 óta stagnálás van nem csak az utazások száma, hanem a 

tartózkodási idő terén is. A Békés megyei úti célt választó utazások ezzel szemben 2012 és 2018 között 

növekvő pályán voltak, és csak 2019-ban látunk 12%-os visszaesést, ami egyébként a gyulai 

statisztikában is megmutatkozott. Az, hogy ez trendfordulót jelentett-e, már nem fog kiderülni, 

mindenesetre óvatosságra int. 
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17. ábra – Többnapos belföldi utazások számának alakulása 2009–2019 között (forrás: KSH) 

  

2020-ban a többnapos belföldi utazások esetében 31%-os visszaesés történt, a tartózkodási idő 37%-

kal csökkent, míg az utazások alatti költés 31%-kal. Mindez olyan körülmények között, amikor a 

főnyaralások külföldi úti céljainak egy jelentős része nem volt elérhető, valamint a 

kényszerszabadságok miatt az utazásra fordítható idő is csökkent a korábbiakhoz képest, ezért a 

lakosság döntő többsége belföldön maradt. 

Fontosnak tartottuk azt is vizsgálni, hogy a belföldi célpiacok lakóinak hogyan változtak az elmúlt tíz 

évben a belföldi utazásai. 

18. ábra – A többnapos belföldi utazások száma lakóhely szerint (forrás: KSH) 

  

A többnapos belföldi utazások esetében megmutatkozó trend a legnagyobb küldőpiac, Közép-

Magyarország esetében stagnáló, hasonló tendenciát látunk Békés megye esetében is, bár kisebb-

nagyobb kilengésekkel, egyedül Hajdú-Bihar mutat növekedést 2013-hoz képest. Ez utóbbi adatsorban 

a belföldi utazások számának drasztikus csökkenése – megfeleződése – egybe esik a Debrecen Airport 

nyitásával és a Wizz Air-bázis letelepedésével, ami mutatja, hogy mennyire nagy elszívó hatása van a 

külföldi desztinációk 2 órányira kerülésének a belföldi turizmusra nézve. Arra is bizonyítékul szolgál az 
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adatsor, hogy a belföldi desztinációk versenytársait célszerű jelentősen tágabb körben keresni, nem 

feltétlenül csak az országhatárokon belül. 

A bemutatott adatokból látható, hogy a belföldi turizmus keretében tett utazások 4,4%-a jelenik meg 

a megyében, az azon belüli részesedésre települési szintre vonatkozóan nincsenek részletesebb 

adatok. Fontos tudni azt is, hogy a legfontosabb küldőterületek piacpotenciálja mekkora és abból 

mekkora a térség részesedése. 

6. táblázat – Többnapos belföldi utazások küldőterületenkénti összehasonlító 2019. évi adatai (forrás: KSH) 

küldőterület 
utazások 
száma  

piaci része-
sedés (%) 

költés (Ft) 
1 utazásra eső 
költés (Ft) 

belföldi költés 
részaránya 

Közép-Mo. 148.988 24% 5,4 mrd 36.245 4% 

Csongrád 107.510 17% 1,5 mrd 13.952 11% 

Békés 64.900 10% 0,68 mrd 10.478 na. 

Hajdú-Bihar 28.213 4,5% 1 mrd 35.445 5,5% 

 A Békés megyébe tett többnapos belföldi utazásokon résztvevők 24%-a a Közép-Magyarország 

régióból, további közel egyharmaduk a szomszédos és saját megyéből érkezik. A felsorolt területeken 

lakó és többnapos belföldi utazáson résztvevők 4-5%-a, Csongrád esetében 11%-a választja a megyét 

utazása céljának. Ez arra utal, hogy a bővítés lehetősége megvan, még akkor is, ha ismerjük a Balaton 

vonzerejét. Ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy a belföldi turizmus legnagyobb küldőpiaca a 

főváros és agglomerációja, akiket minden desztináció még nagyobb arányban igyekszik megnyerni, 

miközben a nyitást követően a nemzetközi üdülőhelyek is elindítják kampányaikat. 

Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy a belföldi piacon továbbra is Közép-Magyarország és a 

Dunától keletre eső megyeszékhelyek és városok maradnak a fókuszban, de a dél-dunántúli városok 

megcélzását is el kell kezdeni felépíteni a következő öt évben. 

A célpiacokon belül fontos további lehatárolásokat végezni, vagyis ezeken belüli célcsoportokat is 

meghatározni. A szegmentáció terén egyre jobban teret hódít a neuromarketing szemlélete, még ha 

nem is használunk fel orvosi műszereket a pontos targetáláshoz. Ennek a lényege, hogy a korábbi 

demográfiai jellemzők mellett jóval nagyobb hangsúlyt helyezünk a potenciális turisták döntéseinek 

megértésére. Mindezt úgy, hogy a döntést, mint az egyén érzelmi viszonyulásától és életstílusától 

függő folyamatot vizsgáljuk. Egyre inkább azt látjuk, hogy ez utóbbi jelentősége kiemelkedik a korábbi 

szegmentálási szempontok közül, melyet az egyén által vallott értékrend és folytatott életritmus 

határoz meg. 

Várhatóan még sokáig fennmarad a klasszikus turista – egyesek szeretik „tömegturistaként” 

aposztrofálni – típusa, akiknek a fogyasztásába már beépült a rendszeres utazási vágy. Ezek a turisták 

fontosnak tartják a jól bejáratott és közismert desztinációk felkeresését, a meglátogatott területen 

végigjárják a népszerű látnivalókat és mások által javasolt programokat, szolgáltatásokat. Mellettük 

megjelentek a felfedező turisták is, akik gyakran és szívesen utaznak anyagi lehetőségeiktől 

függetlenül, a meghatározó, hogy kellően izgalmas és szokatlan élményekben legyen részük, mindent 

kipróbálnak. És van természetesen egy harmadik nagy csoport is, akik elsősorban azért utaznak, hogy 

trendi imázsukat erősítsék. Számukra jóval nagyobb jelentősége van a közösség értékítéletének, mint 

a saját maguk vezérelte elveknek. Egyértelműen látható, hogy mindhárom nagy csoportban 

megtalálhatók az egyes korosztályok és életszakaszok. Azok aránya ugyanakkor nem azonos, a 

finomhangolást az előbb említett életstílus vizsgálatával végezzük el. 

A stratégia hármas alappillére – kultúra, egészség, mozgás – rendkívül sokféle interpretálásra ad 

lehetőséget, amire szükség van nem csak a frissítéshez, megújításhoz, hanem az új piacok bevonása 
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miatt is. Új piacok bevonása alatt olyanokat értünk, melyek eddig még nem, vagy csak csekély 

mértékben vannak jelen Gyulán. Az egyik ilyen új lehetőség a rehabilitációhoz és a prevencióhoz 

kapcsolódó újragondolása a gyógy- és egészségturizmusnak, ami a több mint egy éve tartó járvány 

után rendkívül aktuálissá vált. Szintén új piaci megjelenés az egészség és a mozgás összekapcsolásával 

az aktív turizmus, ami különösen vonzó lehet a LOHAS – Lifestyles of Health and Sustainability, 

egészség- és környezettudatos – csoport számára, akiknek a zöld város komoly érték. Mindegyik 

csoport magasan iskolázott, ezért biztos egzisztenciával és jövedelemmel rendelkezik, nyitott 

gondolkodású, befogadó, arányuk már Magyarországon is eléri a 23-25%-ot. 

A hármas alappillérhez az alábbi életstílusú csoportokat tudjuk hozzárendelni: 

életstíluscsoportok KULTÚRA EGÉSZSÉG MOZGÁS 

hedonisták + +  

trendik  + + 

élménykeresők  + + 

nyitott igényesek +  + 

mérsékelt hedonisták + +  

élményorientált hedonisták +  + 

felfedezők +  + 

erős kulturális érdeklődésűek + +  

LOHAS  + + 

követők  + +  

klasszikus turisták + +  

Ahogy korábban már szóltunk róla, a táblázatban szereplő csoportokhoz egyaránt tartoznak az 

életciklusuk különböző pontján tartó emberek, az egy következő dimenzió, melyet figyelembe kell 

venni, igaz inkább a termék- és szolgáltatásfejlesztésnél van nagyobb jelentőségük. Ebből a 

megközelítésből a kortól független baráti társaságok, párok, valamint a nagyobb gyerekes családok 

kerülhetnek a fókuszba. 

Az életstílusmátrixon a stratégia alappilléreit is el tudjuk helyezni, a könnyebb átláthatóság miatt 

egyelőre egymás mellett mutatjuk be őket: 

19. ábra – Életstílusmátrix stratégiához 

 

Az ezen a gondolatmeneten alapuló szegmentálásnak az előnye, hogy vizualizálja az egyes termékek 

esetében a legfontosabb célcsoportokat és ezzel a kommunikáció tartalmát, üzeneteit segít konkrétan 
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megfogalmazni. Az eredménye a jóval hatékonyabb marketingtevékenység és a marketing-

költségvetés üresszórásának minimalizálása. Az eddigieket egy áttekintő táblázatban foglaljuk össze, 

melyek világosan mutatják be az általunk javasolt szegmentumokat. 

7. táblázat – Célcsoportmeghatározás jellemzőkkel 

célcsoportok 
prioritás 

értékek 
KULTÚRA  EGÉSZSÉG MOZGÁS 

é
le

ts
tí

lu
s 

al
ap

ú
 c

so
p

o
rt

o
sí

tá
s 

hedonisták ++ +++ + SPA-élmény, új 
impulzusok 

trendik + ++ +++ énképtükör, presztízs 

élménykeresők ++ ++ +++ új impulzusok, 
sokszínűség 

nyitott igényesek +++ ++ + elmélyülés, minőség, 
új ismeretek 

mérsékelt hedonisták +++ ++ + hagyományok, 
nyugalom, minőség 

élményorientált hedonisták +++ ++ +++ új impulzusok, örök 
fiatal, minőség 

felfedezők ++ + +++ elmélyülés, új 
impulzusok 

erős kulturális érdeklődésűek +++ ++ + hagyományok, 
újdonságok, minőség 

LOHAS ++ +++ +++ természetesség, 
hitelesség 

követők  ++ +++ + SPA-élmény, 
hagyományok 

klasszikus turisták +++ ++ + hagyományok, 
minőség, új ismeret 

la
kh

e
ly

 
al

ap
já

n
 

Közép-Mo., Békés, Csongrád 
és Hajdú-Bihar, BAZ és Heves 

életstílustól függően 
megújulás, lendület, 
természetesség 

RO, V4 országok, D + 
életstílus-
függően 

+++  
életstílus-
függően 

+ 
életstílus-
függően 

SPA-élmény, 
biztonság,  
új impulzusok 

él
et

ci
kl

u
s 

al
ap

já
n

 

baráti társaságok + ++ +++ együttlét, szórakozás 

párok +++ ++ ++ közös élmények, új 
impulzusok 

családok nagyobb gyerekkel ++ + +++ SPA-élmény, 
együttlét, új ismeret 

szeniorok (csoporttal, 
unokával) 

++ +++ + közös élmények, 
biztonság 

sp
ec

iá
lis

 - postCOVID-szindróma, 
- fogyatékossággal élők, 
- amatőr és profi sportolók, 
- konferencia látogatói, 

 
++ 

+++ 
+++ 
++ 

+++ 
++ 
+++ 

nyugalom, biztonság 
szórakozás, 
közös élmények 
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Gyula versenytársai és turisztikai jellemzőik 
2021-ben és 2022-ben a szokásosnál is kiélezettebb versenyre lehet számítani a belföldi turizmus 

terén, mivel a külföldi beutazóforgalom nem tud visszaállni a korábbi szintre és a kieső bevételeket 

minden szereplő a lehető legmagasabb szinten pótolni szeretné. Ahhoz, hogy megfelelően tudjuk 

elhelyezni Gyula kínálatát a jelenlegi piacon, több dolgot kell egyszerre figyelembe venni a többi 

desztináció esetében: 

 a turisztikai termékkínálat profilját, 

 a turisztikai termékek kombinációjából kialakítható komplex kínálatot, 

 a kereslet által meghatározható piacon termékenként elért részesedést, 

 a kereslet számára hazai és nemzetközi szinten elérhető alternatív kínálatot. 

Ezen megfontolások alapján a szokásos turisztikai infrastruktúra alapú összevetés mellett a jóval 

reálisabb kép érdekében a fogyasztóoldali megközelítéssel is foglalkozunk. Az eddigiekben tárgyalt 

témákban ezek többségét már érintettük, ezért azokra újból nem térünk ki. 

Az egészségturizmus keretében a gyógyturizmus és a wellnessturizmus Gyula kiemelt terméke, a 

legnagyobb fejlesztések is időről időre ezen a területen történnek meg. Ezen a téren idehaza a 

legnagyobb versenytársnak a vállalkozók Hajdúszoboszlót tartják. A külföldi vendégek terén 

ugyanakkor Mórahalom és Makó fürdőkínálatának elszívó hatása egyértelműen érzékelhető a 

Szerbiából érkező vendégforgalom terén. A Magyar Turisztikai Ügynökség tervezett térségi 

pozícionálása Sárvár és Bük fürdőivel állítja egy sorba a Gyulai Várfürdőt. 

A határ túloldalán a Nagyvárad melletti Félixfürdőt kell számításba venni, mivel a mi szempontunkból 

is fontos célpiacról – Bukarestből – napi rendszerességgel közlekednek repülőjáratok Nagyváradra, 

továbbá nagy szállodai férőhelykapacitással rendelkezik, köztük egy 180 szobás ötcsillagossal is. A 

fürdő rendelkezik nemzetközi minősítésekkel, mint a TÜV, ISO 9001, valamint a EuropeSPA-med. 

A megközelítésre fordított időt is általában versenyképességi tényezőként vesszük számba, jóllehet 

ehhez hozzátartozik, hogy ennek jelentősége az utazási döntésben egyénileg változik, ugyanis a 

motiváció erősségétől függően egyre kisebb szerepet játszik. Mivel Közép-Magyarország lakosainak 

kiemelt szerepe van a vendégkörben, ezért az egyes gyógyhelyek távolságát is Budapesttől számítva 

mutatjuk be. 

8. táblázat – Gyógyhelyek távolsága Budapesttől 

 távolság (km) átlagos menetidő* 

Gyula 222 2ó 45p 

Bük 208 2ó 15p 

Eger 133 1ó 40p 

Harkány 243 2ó 40p 

Hajdúszoboszló 245 2ó 30p 

Lutzmannsburg (A) 224 2ó 20p 

Mórahalom 178 2ó 

Sárvár 207 2ó 10p 

Szeged 172 1ó 50p 

Zalakaros 200 2ó 
* személyautó átlagsebességével számolva a viamichelin.com útvonaltervező alapján 

A táblázat jól mutatja, hogy a legnagyobb hazai küldőpiac lakossága számára közel azonos távolságra 

érhetők el a hazai gyógyhelyek. Eger azért került fel a listára, mert jóllehet nincs olyan széles kínálatot 

felsorakoztató fürdője, mint Gyulának, viszont rendkívül kedvelt városlátogatási úti cél a fővárosiak 
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körében, de a Termál Völgy fürdőinek köszönhetően kétnapos hétvégi kikapcsolódás is jellemző rá. Az 

esetünkben fontos célcsoportok szempontjából mindenképpen versenytársként célszerű tekinteni rá.  

Szintén a célcsoport miatt került fel a listára a Burgenland termálfürdői közül kiemelkedő 

gyerekparadicsom is, a magyar határ mellett található Lutzmannsburg – Locsmánd –, ami a hazai 

fürdők számára is etalonnak számít a családbarát szolgáltatások terén. 

Az egészségturisztikai kínálat szempontjából fontosnak tartjuk a fürdők összehasonlítását is, 

ugyanakkor meg kívánjuk jegyezni, hogy a felsorolt fürdők eltérő szerepet töltenek be az egyes 

települések turizmusának életében. Bük, Hajdúszoboszló, Zalakaros és Harkány esetében a 

településen más, érdemi vonzerőt jelentő attrakció nem található, ezért vendégforgalmuk jóval 

erősebben függ ettől az egyetlen terméktől. Gyulával ellentétben ezeken a településeken a fürdő 

versenyképessége és a desztináció versenyképessége nehezen választható szét, míg Gyula esetében a 

fürdő a versenyképesség egyik fontos, de nem kizárólagos eleme. Ez mindenképpen kedvezőbb 

pozíciót biztosít magának a desztinációnak. 

A gyógyhelyi cím egy nagyon erős, pozitív tartalommal bíró imázs megteremtését biztosította és 

biztosítja ma is Gyulának, ami erősen kötődik az egészség képzetéhez. Ez mindenképpen előny még 

akkor is, ha a trendek egyértelműen jelzik a klasszikus gyógyturizmus visszaszorulását.  

9. táblázat – Potenciális versenytársak (gyógyhelyek és Szeged) 

 medence 
(db) 

csúszda 
(db) 

medical 
wellness* 

belépő (Ft) VÉJ (éj) 
2019-ben 

VÉRK. (db) 
2019-ben 

Gyula 22 5  2.650 + 
1.700/1.900 

560 361 182 086 

Bük 45 7 x 4.590 834 697 222 596 

Eger 13 3  1.900 621 017 274 427 

Harkány 21 7 x 3.950 274 016 85 845 

Hajdúszoboszló 45 25  3.500-4.100 1 307 602 398 339 

Mórahalom 21 3 x 2.700-3.100 122 279 46 201 

Sárvár 18 23 x 4.200-4.900 623 680 208 812 

Szeged 23 13  4.500-5.700 1 051 451 286 268 

Zalakaros 19 23 x 4.800 760 794 238 135 
* a fürdőben, vagy annak közvetlen közelében található, ilyen besorolással is rendelkező szállodában 

A táblázatban a hagyományos szemlélettel kiválasztott versenytársak szerepelnek, és jól látszik, hogy 

a kínálatot meghatározó eszközoldal nagyon kis eltéréseket mutat. A jelenleg publikált árak közel 

azonos szinten állnak, s ha változnak is a közeljövőben, várhatóan a jelenlegi arányok a jövőben is 

megmaradnak. A legtöbb fürdő belépőjegyének ára négy- és ötezer forint közötti sávba esik, ami nem 

alapvető döntést befolyásoló tényező. A belépőjegy ára és a távolságtól függő útiköltség valójában 

kiegyensúlyozzák egymást.  

A kifejezetten gyógyszolgáltatások miatt útnak indulók számára a gyógyvíz összetétele és a fürdő 

szakembergárdája befolyásolja az úti cél kiválasztását, emellett a szálláshelyek kínálata is fontos 

tényező. A prémiumszolgáltatásokat igénybe vevők számára fontos a magas kategóriájú szálloda, 

aminek hiányában más desztinációt választanak. A külföldiek esetében itt fontos tényező a 

megközelítés, ami Gyula számára a nyugati piacokon mindenképpen hátrányt jelent jelen pillanatban. 

A békéscsabai repülőtér jövőbeni fejlesztése, valamint a M47-es út továbbfejlesztése kedvezően 

befolyásolhatja ezt a területet, ahogy erről már szóltunk. 
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A gyógyszolgáltatások iránti kereslet tömeges kielégítéséhez olyan kapacitásokra is szükség van, 

melyekkel jelen pillanatban Hajdúszoboszló és Hévíz rendelkezik az országban a fővároson kívül. 

Ugyanakkor a gyógyturisztikai piacon számtalan rés található, melyek mélyebb szakmai vizsgálatot és 

átvilágítást igényelnek, amit a közeljövőben mihamarabb célszerűnek tartunk elvégeztetni. Az ezt 

megelőző desztinációfejlesztési stratégia eszközrendszerében már szerepelt a Medical Wellness 

Központ kialakítása, ami végül nem valósult meg. A Gyulai Várfürdő tervezett fejlesztésében viszont 

szerepel, ezért várhatóan ezen a téren megtörténik az előrelépés. A versenytársakat vizsgálva azt 

látjuk, hogy a Büki Gyógyfürdőn kívül a Medical Wellness jellemzően a fürdő közvetlen közelében 

található, több esetben egy legalább 4*-os szállodához kapcsolódva. Ez utóbbiak arra utalnak, hogy a 

szolgáltatás magánbefektetésként jött létre, és annak megfelelően üzemeltetik. 

Gyula számára tehát mindenképpen előnyösebb versenypozíciót biztosít, ha olyan kínálattal lép az 

újranyitáskor a piacra, ami egy jól meghatározható kör szükségleteire épít, mint például a koronavírus 

fertőzésen átesettek rehabilitációja.  

A versenytársakhoz képest elfoglalt pozíció kedvező változása a rendelkezésre álló kapacitásoknak, 

illetve azok megfelelő kihasználásának függvénye is. Korábban részletesen foglalkoztunk ezzel a 

kérdéssel, itt csak ismét jelezzük, hogy a folyamatos fejlődés mellett a kapacitások kihasználása 

elmarad az országos átlagtól, mégha ezzel a hajdúszoboszlói mutatókat meg is lehet haladni. 

Az alacsony kapacitáskihasználtsági szint okát feltárni nem ezen anyag célja, ezért mélyreható 

vizsgálatokat sem folytattunk ezen a téren. Mindazonáltal meg kívánjuk jegyezni, hogy az átlagtól 

elmaradó mutató arra is utal, hogy nincs meg a kereslet és kínálat közötti kellő egyensúly. Itt a 

desztinációmarketing-aktivitások elemzésére is szükség van, mivel az hivatott ezt az egyensúlyt 

érdemben befolyásolni, feltéve, hogy megvan a kellő együttműködési hajlandóság. Ha megnézzük a 

kihasználtsági és RevPAR-adatokat összehasonlító ábrákat, ott is ennek az összefüggésnek a 

lenyomatát láthatjuk, vagyis nem véletlen Sárvár átlagon felüli eredménye, ahogy Hajdúszoboszló 

lemaradása sem. Mindez azt erősíti meg, hogy a professzionális desztinációmenedzsment-szervezet 

működése, továbbá a turisztikai szolgálatói kör együttműködési hajlandósága, szervezettségi foka 

egyértelműen befolyásolja a desztináció piaci pozícióját. 

Gyula esetében úgy tűnik, a megbízhatóan magas minőséget biztosító középkategóriás szálláshelyek 

közönségét képező csoportok még egyelőre ki nem használt lehetőséget jelentenek. Ugyanakkor 

fontos tény, hogy e csoportok számára a gyógy- és egészségturisztikai kínálat kiegészítő elemként 

jelenik meg, a fő motiváció az esetükben jóval inkább az aktív kikapcsolódás és a városlátogatás. 

Ez utóbbi esetében a 9. táblázatban is feltüntetett Eger, Sárvár és Szeged jön számításba, mely a 

távolság miatt a központi régió lakosai esetében jelent szorosabb versenyt, a Dunától keletre eső 

városok lakói megszerzéséért pedig Szegeddel kell versenybe szállni. 

A városlátogatás és az aktív kikapcsolódás összekapcsolására viszonylag kevés desztinációban nyílik 

lehetőség, ezért rejlik benne lehetőség, amit a jövőben mindenképpen célszerű kihasználni. Az 

életstílus alapú mátrixon jól kirajzolódik, hogy a két körnek van közös halmaza, vagyis az erős kulturális 

érdeklődésűek motivációiban is benne van az aktív kikapcsolódás, mégha alacsonyabb szinten is és ez 

fordítva is igaz. Ezt használják ki azok a desztinációk, melyek a kerékpáros turizmusra építenek, és kötik 

össze kerékpárúttal a desztináció kulturális értékeire építő kínálati elemeket is. Nem lesz jellemző a 

teljesítménytúrázók tömeges megjelenése, viszont a hobbikerékpárosok és vízi sportot kedvelők 

csoportja igen. Ebben a körben versenytárs a környéken Szarvas, illetve távolabb a Tisza-tó. Gyula 

kulturális kínálata viszont kiváló piaci pozíciót képes biztosítani ebben a versenyben. 



49 
 

A desztináció versenyképességének elemzése során fontos vizsgálni a komplex terméket alkotó 

szolgáltatási lánc egyes elemeinek versenyképességét is. Sokat emlegetett tény, hogy a leggyengébb 

láncszem fogja meghatározni a piac ítéletét, ezért amikor Gyula turisztikai versenyképességéről 

beszélünk, nem feledkezhetünk meg az egyes kínálati elemek, a turisztikai infra- és szuprastruktúra 

versenyképességéről sem. Ugyanez a logika érvényes az egyes turisztikai terméktípusokra is. Azért 

fontos ebből a szempontból is vizsgálni a desztinációt, mert így jóval konkrétabban lehet meghatározni 

a versenytársakat is, ahogy a versenyelőnyöket és hátrányokat is. Ez utóbbiakon is akkor tudunk 

változtatni, ha pontosan meghatározzuk őket. 

10. – Gyula versenyképességét befolyásoló tényezők piaci helyzete 

tényező/termék piaci pozíció* piaci vonzerő 
(termékéletgörbe) 

versenyképesség versenytársak 

gyógyturizmus meghúzódó hanyatló alacsony Hajdúszoboszló, 
Mórahalom 

wellnessturizmus követő érett közepes Szeged, Sárvár, 
Hajdúszoboszló 

kulturális turizmus 
(városlátogatás) 

kihívó növekvő magas Eger, Szeged 

aktív turizmus meghúzódó induló alacsony Tisza-tó, Szarvas 

szállodák követő érett magas 

kínálatfüggő panziók követő érett közepes 

üzleti célú egyéb követő érett közepes 

gasztronómia kihívó érett magas - 

vendéglátóhelyek követő érett közepes kínálatfüggő 

kulturális attrakciók 
(vár, kastély) 

kihívó növekvő (kastély), 
érett (vár) 

magas Eger és Észak-
Mo. 

Várfürdő kihívó érett közepes Hajdúszoboszló, 
Szeged, Sárvár 

rendezvények meghúzódó hanyatló közepes Eger, Szarvas, 
Szeged 

*piaci pozíció lehet piacvezető, kihívó, követő, meghúzódó a piaci részesedés és az erőforrások függvényében 

A táblázat jól mutatja, hogy a következő öt esztendőben milyen területeket kell fejleszteni Gyula 

turisztikai versenyképességének erősítése érdekében. Ennek megfelelően eltérő versenystratégiát is 

kell alkalmazni, amiben iránymutató lesz várhatóan a térségi szinten elkészülő pozícionálási és 

versenyképességi stratégia. 

 

A turisztikai kapcsolatrendszer bemutatása 
Desztinációs szintű fejlesztési stratégia – azon belül különösen piac- és termékfejlesztés – sikeres 

megvalósításának feltétele a konszenzuson alapuló együttműködés, mely feltételezi a szereplők egyre 

erősödő hálózatát. Ez a hálózat Gyula esetében a következő szinteken értendő: 

 a komplex terméket alkotó értékháló, vagyis az egyes termékek gazdáinak szoros kapcsolati 

hálója, 

 a helyi TDM-szervezet által összefogott hálózat, 

 a térségi TDM-szervezet által összefogott hálózat, 

 közszférával kialakított kapcsolatrendszer, 

 országos szakmai szervezetek révén elérhető kapcsolatrendszerek. 
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A Gyula turizmusában érdekelt mintegy félezer vállalkozás vagy intézmény között hagyományosan jól 

működő kapcsolatok alakultak ki az elmúlt évtizedekben. Eleinte ez jellemzően egy-egy konkrét 

marketing-, vagy értékesítési aktivitáshoz kapcsolódott különböző kezdeményezések alapján. Ilyen 

volt akkoriban a budapesti Utazás Kiállításokon történő közös megjelenés, vagy más 

reklámkampányok esetében. Ezek eseti jelleggel ugyan, nagyon célorientáltan, viszont eredményesen 

működtek. 

1992-ben alakult meg a Gyulai Idegenforgalmi Kamara, mely négy évvel később, 1996-ban a nevét 

megváltoztatta, és Gyulai Idegenforgalmi Egyesület elnevezésű civil szervezetként működik ma is. A 

szervezet tagjai a Gyulán és környékén működő turisztikai vállalkozások: a szálláshelyek a szállodáktól 

kezdve a kis kapacitású üzleti célú egyéb szálláshelyekig, illetve a vendéglátóhelyek. A szervezet céljai 

között szerepel Gyula város és térsége idegenforgalmi szereplőinek összefogása, tevékenységük 

összehangolása, vendégforgalom növelése. Ezen kívül fontos a civil szervezet életében a turisztikai 

termékfejlesztés ösztönzése, a meglévő turisztikai adottságok jobb kihasználása, ezáltal a magasabb 

fizetőképességű vendégkör megnyerése, a minőségi és fenntartható turizmus fejlesztése, a szezon 

teljes évi fejlesztése, a forgalomnövelés, a belföldi vendégek számának növelése – szerepel az 

egyesület hivatalos dokumentumaiban. A 2010-ben megalakult helyi TDM-szervezet, a Gyulai 

Turisztikai Nonprofit Kft. tulajdonosi körében is szerepet vállalnak, üzletrészük 7,14%. A turisztikai 

egyesület tehát képes összefogni a szolgáltatói lánc döntő többségét alkotó szereplőket, így fontos 

szerepe van a megfelelő információáramlásban és koordinációban. 

A helyi TDM-szervezetet 2010 februárjában alapította Gyula Város Önkormányzata és hat szálloda, 

valamint az előbb bemutatott Gyulai idegenforgalmi Egyesület. A szállodák – amelyek tulajdonrésze 

ma eléri a 42,84%-ot a nonprofit gazdasági társaságban – a gyulai kereskedelmi szálláshelykapacitás 

több mint háromnegyedét képviselik. Lévén a város kiemelt attrakciói – a fürdő, a vár és a kastély – az 

önkormányzat tulajdonában vannak, így elmondható, hogy gyakorlatilag a teljes szolgáltatási láncot 

összefogja a TDM-szervezet. A döntéshozatalt kellő demokratizmus jellemzi, ami a kulcskérdésekben 

hozott döntéseket illeti, ezért a turizmussal kapcsolatos döntésekről rövid időn belül értesülnek a 

vállalkozók.  

2020-ban a Gyulai Turisztikai NKft. és a megyeszékhely helyi szintű TDM szervezete, a Békéscsabai 

Turisztikai Egyesület létrehozta közös szervezetét, a Gyula–Békéscsaba Térségi TDM Szövetséget. Ezt 

követően, 2020 szeptemberében jelent meg a jogszabály, mely nevesítette a Gyula és térsége 

turisztikai térséget. Térségi szinten került meghatározásra az a márkaprofil, melynek felépítéséhez és 

kommunikációjához ugyanez a kormányrendelet forrásokat is rendelt a Magyar Turisztikai 

Ügynökségen keresztül. A közös termékfejlesztéshez szükség van a helyi szintű szakmai munkára, 

viszont az együttműködésnek köszönhetően várhatóan a turisták számára biztosított lehetőségek 

hosszabb idő itt töltésére sarkallják a vendégeket. 

Az eddig felvázoltakból is világosan kiderül, hogy folyamatos és szoros kapcsolat van Gyulán a 

turisztikai vállalkozások, intézmények és a közszféra között, ami a megfelelő információáramlás 

biztosítéka. A turisztikai térségi státusznak megfelelően néhány éven belül a tervek szerint megalakul 

a Magyar Turisztikai Ügynökség kifejezetten Gyula és térsége márkaépítésével foglalkozó 

desztinációmenedzsment-cége. Ennek részleteiről további információk jelen pillanatban nem állnak 

rendelkezésre. A létrejövő állami szervezet várhatóan biztosítani fogja a jövőbeni piacépítéshez 

szükséges és azt megalapozó marketingaktivitásokat és forrásokat. 

A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft., mint helyi szintű szervezet tagja a desztinációmenedzsment-

szervezeteket tömörítő országos működési területű Magyar TDM Szövetségnek.  
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A helyi lakosság körében végzett kutatási eredmények 
2020 decemberében indítottuk el a helyi lakosság körében kutatásunkat, melynek célja annak 

felmérése volt, hogy mennyire nyitottak az emberek a turizmusra, mit gondolnak Gyula jövőbeni 

turisztikai szerepéről és a város fejlesztéséről. A helyiek jellemző turisztikai attitűdje alapvetően képes 

meghatározni, hogy a desztinációba érkező látogatók mennyire pozitív élménnyel térnek haza. A 13. 

ábrán már bemutattuk, hogy a látogatói kutatásban a helyiek kedvessége, vendégszeretete az első 

helyre került, szinte maximális értékkel, így valójában a helyi lakosság elégedettsége és turizmussal 

kapcsolatos érzelmei is a kedvező sávba voltak prognosztizálhatók. 

A helyi TDM-szervezet és az önkormányzat csatornáin keresztül megszólítottak közül végül 436 

értékelhető választ kaptunk, ami a jelenlegi körülmények között jó eredménynek mondható. 

20. ábra – A helyi lakossági minta kor szerinti megoszlása 

A legtöbben az aktív korosztály és 

a középgeneráció tagjai voltak, a 

válaszadók mintegy kétharmada 

36 és 60 év közötti gyulai lakos 

volt. Az online lekérdezésre 

jellemző módon, a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők 

kerültek túlsúlyba (65%), a 

középfokú végzettséggel 

rendelkezők 28%-ot képviseltek. 

Szintén többségben voltak az 

alkalmazottak, a 37% üzleti 

szférában dolgozó mellett további 

egyharmadot képviseltek a 

közalkalmazottak. Vezető 

beosztásban a minta 6%-a dolgozott, míg a vállalkozók 8%-ot tettek ki. A nyugdíjasok aránya 10%-ot 

tett ki. 

21. ábra – A helyi lakosság érvelése a Gyulára való költözködés mellett nyitott kérdésben 

Először arra kértük az embereket, 

hogy mondjanak három dolgot, 

amivel érvelnének, ha meg 

szeretnének győzni valakit a 

Gyulára való költözésről. Nyitott 

kérdés volt, tehát a válaszokat 

semmi nem befolyásolta. A 

legtöbben azt fogalmazták meg, 

hogy Gyula szép, élhető, nyugodt 

kisváros. Mindössze a válaszadók 

2,7%-a fogalmazott meg negatív 

véleményt, vagy jelezte, hogy 

nem tud ilyen érvet mondani. 

A jó helyi közösséget 13% emelte 

ki, ami mutatja, hogy azt, ami 
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megszokott és természetes, mennyire kevésbé tartják fontos, döntést befolyásoló tényezőnek az 

emberek, miközben a nagyobb településről ideérkezőknek ez a magatartás rögtön feltűnik és a pozitív 

kép részévé válik.  

22. ábra – A helyi lakosság elégedettségi indexe 

 

Az előző kérdés válaszait megerősítette a helyiek elégedettségi indexe, valójában a megerősítés miatt 

is kerültek be ezek a tényezők. A mi szempontunkból a legfontosabb pont a főszezoni 

vendégforgalomhoz való viszony volt, amire a 4,2 átlagértéket kaptuk. A válaszadók 81%-a elégedett 

a főszezon turistaáradatával, ami azt is jelenti egyúttal, hogy nem találja zavarónak. Kifejezetten az 

ellenkező véleményen lévők aránya 4% és a részben elégedetteké 13%. Ez összességében nagyon jó 

eredmény és erős pozitív turisztikai attitűdre utal, ugyanakkor érdemes a látogatói kutatás 

eredményeire hivatkozva erősíteni a helyiekben a róluk alkotott pozitív képet – vendégszerető, kedves 

helyiek –, ami általában tovább növeli a látogatók iránti elfogadást.  

A tapasztalatok szerint az erős imázzsal és jelentős turistaforgalommal rendelkező településeken az 

ingatlanok értéke is növekszik, így a vendégforgalom emelkedésével ez az érték is javul általában.  

A helyiek összetartási hajlandósága terén nagy szórást tapasztaltunk, a két véglet – akik elutasították, 

és akik teljes mértékben egyetértettek vele – szinte azonos mértékben szerepelt a válaszok között, 

valamint több mint 40% volt a részben egyetértők aránya. 

Úgy a helyi lakosság, mint a turisták számára fontos az általános szolgáltatások elérhetősége, a 

közbiztonság és az utak megfelelő állapota. Ebben a tekintetben történő változtatások tehát egyszerre 

mindkét fél érdekét szolgálják. 

A Gyulára érkező látogatók számára – nem meglepő módon – a legtöbben a három kiemelt attrakciót 

ajánlanák: a várat, a kastélyt és a fürdőt. Az ezt követő természeti látványosságok körében a 

válaszadók 36%-a a Körösöket emelte ki – beleértve az Ó-Fehér-Köröst/Élővíz-csatornát is –, 26% 

Szanazugot, míg a fennmaradó egyharmadon osztoztak a várost körülvevő erdők. A gasztronómia 

körében a Százéves cukrászda – szintén a várakozásoknak megfelelően – 62%-ban jelent meg, a 
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rendezvények közül a Várszínház és a Pálinkafesztivál emelkedett ki, lefedve az említések több mint 

felét. A környék látnivalói között valójában kastélyok szerepeltek: az említések 40%-a a szabadkígyósi 

Wenckheim-kastély, 35%-a a pósteleki kastélyrom, további 15%-a a lőkösházai Bréda-kastély volt. 

23. ábra – A helyi lakosság ajánlásai a Gyulára látogatók számára 

 

Ezt követően 15 állítást fogalmaztunk meg a megkérdezettek számára, melyek esetében arra kértük 

őket, hogy jelöljék be, mennyire tudnak azonosulni azok tartalmával. Itt is ötfokozatú skálát 

alkalmaztunk a kiértékelésnél, ahol az 5 jelentette a teljes egyetértést és az 1 a teljes elutasítást. Az 

állítások között több olyan is előfordult, mely szintén a turizmushoz történő viszonyulást mutatja. 

11. táblázat – A helyi lakosság egyetértési indexei 

állítás egyetértési 
index 

Nagyon pozitív az általános megítélése Gyulának és környékének az országban. 4,38 
Az idei rendkívüli helyzet megmutatta, hogy nem építhet még egy gyógyhely sem csak a turizmusra. 4,32 
Jól ismerem a települést és a környéket, bárkit útba tudok igazítani és még programokat is tudok ajánlani. 4,31 
Olyan értékekkel rendelkezik ez a város, mely máshol nem található meg. 4,25 
Ha több vendég érkezne tavasszal és ősszel, a helyieknek is több munkalehetősége lenne. 4,12 
Nálunk nagyon vendégszerető emberek élnek, s ez a fő erősségünk. 4,09 
Nem több turistára, hanem több itt is éjszakázó turistára lenne szükség. 4,08 
Gyulán is szükség lenne néhány nagyméretű nemzetközi rendezvényre. 4,01 
A szolgáltatók körében szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy minden évszakban folyamatosan legyenek 
vendégek. 

3,93 

A külföldiek kifejezetten elégedettek az itteni kínálattal. 3,91 
Sok színvonalas rendezvény van a településen és a környéken. 3,78 
A turisztikai szolgáltatások fejlesztése nem teremt elegendő munkahelyet. 3,73 
Kevés a médiában a pozitív hír a városról és környékéről, ezen kell változtatni. 3,61 
Hasonló gyógyhelyek jóval többet profitálnak Gyulánál a turizmusból. 3,35 
Jó lenne, ha főszezonban a jelenleginél több turista nem érkezne ide. 2,59 

A legnagyobb egyetértés a második állítást övezte, ahol a válaszadók 58%-a teljes mértékben 

egyetértett azzal, hogy Gyula nem építhet csak a turizmusra, míg 5%-ot sem ért el az ezt valamilyen 

mértékben elutasítók aránya. A lekérdezés épp két hullám közé esett, vagyis egy viszonylag 

optimistább szakaszra, ugyanakkor már a 2020. év tapasztalatával rendelkező időben.  

Nagy szóródást mutattak a válaszok a tekintetben, hogy jól használja-e ki a város a gyógytényezőit. Itt 

ismét azt láttuk, hogy a nemleges választ adók száma megegyezik a teljes mértékben egyetértőkkel, 
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miközben minden negyedik válaszadó részben egyet tudott az állítással érteni. Ez arra utal, hogy a 

lakosság jelentős része lát még kihasználatlan lehetőséget ezen a területen. 

Szintén megnyugtató a turizmus fejlesztése szempontjából, hogy a lakosság számára nem jelent 

különösebb terhet a turisták megjelenése. Mivel ez érzékeny pont, a jövőben is folyamatosan tesztelni 

kell ilyen szempontból is a turizmus hatását annak érdekében, hogy megelőzhetők legyenek a 

túlterheltségből adódó konfliktusok. Jelen pillanatban még a többség pozitívan és potenciális 

munkahelyteremtő tényezőként tekint az ágazatra, még ha látunk is bizonyos ellentmondást ezen a 

téren. 

Összességében megállapítható, hogy a lakosság döntő többsége büszke a városra, s annak jó hírére, 

tisztában van Gyula értékeivel, és nyitott a turistákra, egyúttal tisztában van a turizmus jelentőségével 

is a város szempontjából, ugyanakkor az ágazatot ért súlyos csapás miatt a munkalehetőségek 

szempontjából már kevésbé tartja biztonságosnak.  

Végezetül arra kértük a megkérdezetteket, hogy válasszák ki azokat a turisztikai fejlesztéseket, melyek 

optimális vendégforgalmat biztosítanának öt-tíz éven belül Gyulának. 

24. ábra – A helyi lakosság által támogatott turisztikai fejlesztések 

 

Az ábrán is világosan látszik, hogy azok a fejlesztések a leginkább támogatottak, melyek a lakosság 

számára is előnyökkel járnak, míg a szakmai szempontok – mint például a szálláshelyfejlesztés – 

értelemszerűen csak nyomokban jelennek meg. Szintén viszonylag magas egyetértés övezi a térségi 

szintű együttműködést, amire mindenképpen szükség van a térségi összefogás tartalommal történő 

feltöltéséhez. 

A kereslet oldali kutatások során szintén kiemelt helyen szerepelt az Ó-Fehér-Körösön (Élővíz-

csatornán) való hajókázás akár kenuval, akár elektromos meghajtású kishajóval, ahogy a vállalkozói 

válaszokban is a harmadik legtöbbek által említett fejlesztés a víziturizmus volt. Ezek a közös pontok, 

melyeket célszerű a fejlesztések középpontjába állítani a minél szélesebb körű támogatás biztosítása 

érdekében. 
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JÖVŐKÉP 
 

A jelenlegi helyzet bemutatását követően megállapíthatjuk, hogy a turizmus területén Gyula 

megfelelő piaci pozícióval rendelkezik ahhoz, hogy a város a következő években is meghatározó 

szereplője maradjon a turizmusnak regionális szinten. Ezt megalapozza a helyi lakosság pozitív 

turisztikai attitűdje, a keresleti oldal megelégedettsége és a vállalkozói kör elkötelezettsége.  

Ahogy a helyi lakosság esetében is láthattuk, úgy a turizmusban érintett vállalkozások is büszkék a 

város kiemelt attrakcióira – várra, a fürdőre és a kastélyra – és a tiszta, rendezett városképre. Ez a 

négyes kiegészül ebben az esetben a környék természeti értékeivel, a folyókkal és a kastélyokkal. 

A vállalkozók körében lefolytatott kutatásaink erős együttműködési hajlandóságot mutatnak, ami nem 

csak a stratégia kialakítására korlátozódik, hanem a helyi és térségi szintű összefogásra is a 

desztinációmenedzsment szervezetek révén. Ebben közrejátszott a járványügyi helyzet, ami 

megmutatta az összefogás jelentőségét és eredményességét. Ahogy utaltunk rá, rövidtávon bizonyos 

szinten szűkülő piacra számíthatunk, ami kiélezett versenyhelyzetet eredményez ugyanazon területen 

működő egységek között. Ennek ellenére az együttműködést kevésbé látják az érintettek 

veszélyeztetettnek. Ezek az eredmények mind megerősítik a helyi és térségi szintű TDM-szervezetek 

létjogosultságát, ami miatt a működésük biztosítása, annak finanszírozási modelljének megnyugtató 

és hosszú távú rendezése megoldandó feladat. 

Ebben a fejezetben rögzítésre kerül a megalapozó kutatásaink és saját szakmai tapasztalataink alapján 

kialakított jövőkép, majd az azt akadályozó tényezők, problémák néven nevezését követően a 

jövőképből következő célrendszer. 

A turisztikai vállalkozások és a kulcsszereplők számára széles körben biztosítottunk lehetőséget 

gondolataik megosztására, melyek között ugyanúgy szerepeltek konkrét projektek is és távlati célok. 

Ezek összegzését az alábbi szófelhő segítségével mutatjuk be, ahol a betűméret és az említési 

gyakoriság szoros összefüggésben áll. 

25. ábra – Jövőképhez kapcsolódó említések a turizmusban érintettek körében 

 

A legnagyobb egyetértés természetesen az élénk vendégforgalommal kapcsolatban volt 

tapasztalható, de hangsúlyosan jelent meg a fürdő mai elvárásoknak megfelelő fejlődése és a 

településüzemeltetéssel kapcsolatos szempontok, valamint a minőség kérdése. A konkrétumok terén 

továbbra is a szigeterőd-program áll az élen, fej fej mellett a programkínálattal.  
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Ezek figyelembevételével az alábbi jövőképet rögzítjük, mely kiindulópontként szolgál a célok 

kialakításánál, valamint azok elérését biztosító eszközök kiválasztásánál: 

A nemzetközi minősítéssel is rendelkező gyógyvizéről és korszerű fürdőjéről híres város virágzó 

turizmusát a lendület és folyamatos innováció biztosítja hosszú távon is fenntartható módon, 

miközben ötvözi a hagyományokat a legújabb piaci trendeknek megfelelő, a kulturális és természeti 

adottságokat felelősen kihasználó fejlesztésekkel. A városára büszke helyiek számára folyamatosan 

jó munkalehetőséget kínál a szigeterőd egyediségére és a természetes vizekre építő turizmus, 

miközben a látogatók nem csak a városon belüli vízitúrázás különleges élményét élhetik át, hanem 

a magas minőségű élményt és biztonságot nyújtó okosmegoldások révén pontos tájékoztatást 

kapnak a város különböző pontjain zajló eseményekről. 

A kulcsszavak tehát: 

 gyógyvíz 

 lendület 

 innováció 

 fenntartható 

 hagyományok 

 legújabb trendek 

 munkalehetőség 

 virágzó turizmus 

 szigeterőd 

 magas minőségű élmény 

 biztonság 

 okosmegoldások 

 események 

A felsoroltak azok az igazódást segítő kristályosító pontok, melyekkel a turizmusban érintett három 

kör – a helyi lakosság, a szolgáltatók és a látogatók – könnyen képes azonosulni, és annak szellemében 

cselekedni. 

Szakmai körben a jövőre vonatkozó elképzeléseket követően feltettük a megkérdezetteknek a kérdést, 

hogy milyen tényezők akadályozhatják leginkább az általuk kívánatosnak tartott jövőkép 

megvalósulását. Összegezve a véleményeket, a külső tényezőkön túl – pandémia, külföldi 

versenytársak – valójában négy csoportba sorolhatók a válaszok: 

1. pénzügyiek, 

2. politikai jellegűek, 

3. turisztikai infrastruktúrát érintők és 

4. humánerőforrást érintők. 

Ezeket egy hálóba rendeztük, melyek a közöttük lévő ok-okozati összefüggést is hivatott bemutatni. 

Egy ilyen problémafa összeállításának az az előnye, hogy olyan strukturális gondolkodásra kényszerít 

bennünket, mely megakadályozza, hogy a felületi problémák kezelése miatt háttérbe szoruljon a 

probléma okának kezelése, adott esetben megszűntetése. Ezzel gyors változásokat lehet elérni, azaz 

a menedzsmenttevékenység hatékonysága növekszik. 

A jelenleg súlyos problémát okozó, előbb említett külső tényezőket természetesen nem kívánjuk 

marginalizálni, inkább mint adottságokat kezeljük, amelyekhez alkalmazkodni kell, és fel kell készülni 

a lehetőségekhez képest gyors és hirtelen változásokra, változtatásokra. 
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26. ábra – A turizmusban érintettek véleménye alapján összeállított problémafa 

 

Az ábrán jól érzékelhető, hogy milyen pontokra érdemes koncentrálni a célrendszer kialakításánál, 

azaz melyek azok a pontok, melyek megváltoztatásával a következő öt esztendőben Gyula közelebb 

kerül a felvázolt jövőkép eléréséhez. Ezeket a legalsó sorban – mint a megoldandó problémák gyökerét 

– sötétzölddel jelöltük, felettük az abból levezethető következményeket mutatja az ábra. 

 

Célok meghatározása 
A felvázolt gondolatmenetet követve tehát a célrendszer megalkotásánál az okok megváltoztatása – 

adott esetben megszűntetése – áll a középpontban. Jelen desztinációfejlesztési stratégia igyekszik 

egyfajta megoldást kínálni a stratégiai gondolkodásra és annak következetes megvalósítására. 

Optimális esetben a turizmusfejlesztés céljainak megvalósulása a településfejlesztési célok elérését 

támogatja a maga eszközeivel, ezért szükséges a DFS céljait összehangolni a magasabb szintű 

település- és területfejlesztési koncepciókkal. Erre most csak korlátozott mértékben nyílik lehetőség, 

mivel nincs véglegesen elfogadott változata a nevezett dokumentumoknak, mindazonáltal azt 

feltételezzük, hogy az összegyűjtött információkhoz képest nem történik olyan változtatás, mely 

megkívánná a jövőben az újratervezést. 

A célrendszer három szintre tagolódik, megfogalmazásra kerül egy átfogó cél, ezt követően az ennek 

megvalósítását szolgáló három stratégiai cél. Mindhárom stratégiai cél további tematikus célokat fog 

össze, melyekhez hozzárendelhetők a megfelelő eszközök vagy – más terminológiával élve – az 

intézkedések. A hármas felépítésre azért van szükség, hogy mindenki számára világos és konkrét 

megfogalmazás legyen, ami biztosítja, hogy azonos módon értelmezik az érintettek és annak 

megfelelően alakítják saját vállalati stratégiájukat. Ezen túlmenően annak is ez a záloga, hogy 

lehetőség legyen megfelelő monitoringrendszer kialakítására, a stratégia megvalósításának 

nyomkövetésére és szükség esetén annak módosítására. 

Fontosnak tarjuk megjegyezni, hogy amennyiben bármilyen ok miatt a későbbiekben a célrendszer 

módosítására kerülne sor, azt mindig az itt bemutatott gondolati íven haladva kell megejteni, 

különben a célok megvalósítása nem feltétlenül váltja be a hozzájuk fűzött reményeket. A cél 

nevesítésekor tehát szükség van azon probléma vagy problémakör egyidejű megnevezésére is, mely 

megoldódna a cél elérésével. 
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12. táblázat – A desztinációfejlesztési stratégia célrendszere 

ÁTFOGÓ CÉL: 
A város turizmusának folyamatos és fenntartható fejlesztése, ami biztosítja, hogy a szektor 
hozzájárul a város gazdasági önállóságának megteremtéséhez, továbbá a létrejövő fejlesztéseknek 
köszönhetően emelkedik Gyula város lakóinak életminősége. 

STRATÉGIAI CÉLOK 
I. II. III. 

Termékinnováció és 
újraértelmezett tartalmak 

Rendszerinnováció a 
hálózatosodás erősítése révén 

Minőségközpontú 
erőforrásmenedzsment 

TEMATIKUS CÉLOK 
1. Új-gyógyturizmus fejlesztése 
2. Ó-Fehér-Körös (Élővíz-
csatorna) turisztikai fejlesztése 
3. Aktív turisztikai fejlesztések 
4. Felelős szabadidős turizmus 
élménytereinek fejlesztése 
5. Kulturális vonzerők 
látogatóközpontú fejlesztése 
6. Gasztronómiai kínálat 
kreatív fejlesztése 

1. Adatvezérelt helyi és térségi 
szintű turizmusirányítás 
2. Értékesítésközpontú 
értékláncfejlesztés a 
piacbővítés érdekében 
3. Okosmegoldások fejlesztése 
(Smart Tourism Destination) 
 

1. Minőségmenedzsmentet 
támogató fejlesztések 
2. Humánerőforrás fejlesztése 

A célrendszer koncepcionális alapja azon nyugszik, hogy a 2019-ben kitört koronavírus-járvány 

hatására olyan változások mentek és mennek végbe az iparágban, melyek más gondolkodást 

követelnek meg a szereplőktől. Egyrészt olyan veszteségek keletkeztek, melyek nem pótolhatók 

azonnal és átrendeződést indukálnak a kínálati oldalon. Másrészt a fogyasztói szokások terén 

érzékelhető változás, ami nem feltétlenül gazdasági okokra visszavezethető folyamat, hanem a 

korábban már bemutatott életstílusmátrix elemeinek körében bekövetkezett változás. A járvány 

megmutatta a korábbi szolgáltatási láncok, értékláncok törékenységét, ami az értékek korábbihoz 

képest eltérő priorálásában mutatkozik meg. Ebből az következik, hogy a turizmusfejlesztés esetében 

is másképp kell gondolkoznunk: ki kell lépnünk a megszokások köréből, és a turisztikai termékekről 

sem a megszokott rutin alapján kell döntenünk. Ez a gondolkodásmód tükröződik a célrendszer 

kategóriái esetében. 

Jelen desztinációfejlesztési stratégia első fejezetében már utaltunk rá, hogy az eddigi kettős alappillért 

egy harmadikkal is kiegészítjük, azaz a kultúra és egészség mellé bevonjuk a mozgást is meghatározó 

elemként. A mozgás szerepel az egészség kiterjesztett fogalmában, a kultúrához kötődésénél talán 

elég a mozgáskultúra szavunkra utalni.  

A közeljövőben beinduló ipari fejlesztés olyan egy olyan eszköz gyártásáról szól, ami a turizmussal, 

nem különben a mozgással is összefüggésbe hozható, ráadásul Gyula életébe egy rendkívüli változást 

is hoz. Ezek mind alátámasztják azokat a gondolati kapcsolódási pontokat, melyek együttes hatása egy 

új arcot felmutatni képes, dinamikus változásra kész várost sugall. Ezt használjuk fel mi is, csak épp a 

turizmusra alkalmazva. 

Fontos volt az is, hogy olyan rendszert alkossunk, amihez könnyen kapcsolódhatnak más, városi szintű 

fejlesztési programok, ezzel is kihasználva a jövőben a szinergiákat. Ilyen például a Smart Tourism 

Destination irány, aminek alapját az okosváros-projekt szolgáltathatja. Ez utóbbi IKT-fejlesztésekre az 

előzetes adatok szerint uniós források is rendelkezésre állnak majd ebben a költségvetési időszakban.  

Szintén megvan a kapcsolódási pont a Gyula és térsége turisztikai térséghez a felvázolt célok között. 
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A célok elérésének eszközei 
13. táblázat – A desztinációfejlesztési stratégia eszközrendszere  

stratégiai célok tematikus célok eszközrendszer (intézkedések) 

I.
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Új-gyógyturizmus fejlesztése 1. Gyulai Várfürdő fejlesztése: 
- gyógyászati részleg modernizálása 
- új fedett termálfürdő, a Termál 
Palota kialakítása 
- gyermek víziparadicsom kialakítása 

2. Medical Wellness Központ fejlesztése 
3. postCOVID-rehabilitáció 

szolgáltatásfejlesztése 

Ó-Fehér-Körös (Élővíz-csatorna) turisztikai 
fejlesztése 

4. Ó-Fehér-Körös gyulai szakaszának 
rehabilitációja 

5. Ó-Fehér-Körös 4,8 km-es gyulai 
szakaszának hajózhatóvá tétele, 

6. Ó-Fehér-Körös Kisökörjárás és a 
belváros közötti partszakaszán sétány 
kialakítása 

Aktív turisztikai fejlesztések 7. Szabadstrand komplex fejlesztése 
Városerdőn 

8. Erdei utak felújítása és 
túraútvonaljelölések frissítése 

9. Kisökörjárás erdőben nordic walking-
pontok és -útvonalak kialakítása 

10. Sportpályák korszerűsítése, rekortán 
futópálya kialakítása 

Felelős szabadidős turizmus 
élménytereinek fejlesztése 

11. Vadvízország Vadaspark, Mesepark-
játszótér és Ökoturisztikai Központ 
kialakítása a Kisökörjárásban 

12. Reptető-tér Kalandpark felnőtt 
játszótér kialakítása a gyulavári Liget-
tónál helikopter szimulációs 
lehetőséggel 

13. Prémium természetközeli élmény: 
glamping kempingfejlesztés a 
Kisökörjárásban 

Kulturális vonzerők látogatóközpontú 
fejlesztése 

14. Szigeterőd projekt– palánkvár 
bemutatóhely kialakítása 

15. Múzeumok, kiállítóhelyek interaktív 
lehetőségeinek fejlesztése 

16. Múzeumok és kiállítóhelyek 
bekapcsolása a kreatív turizmus 
képzőművészeti és zenei kínálatába 

17. Gyulai Sétáló Rendezvények 
feltételeinek kialakítása 

Gasztronómiai kínálat kreatív fejlesztése 18. A Gyulai Kolbászmúzeum és kóstolótér 
komplex felújítása 

19. „Korszerű hagyományok” – komplex 
rendszer kialakítása a kreatív 
turizmustól a védjegyig 
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Adatvezérelt helyi és térségi szintű 
turizmusirányítás 

20. IKT-fejlesztéssel döntéselőkészítő és -
támogató adatgyűjtőrendszer 
felállítása 

21. A gyógyhelyi TDM-szervezet tagjainak 
és munkatársainak informatikai 
kompetenciafejlesztése 

22. Térségi szintű kooperáció erősítése 
közös desztinációmenedzsment-
rendszer fejlesztésén keresztül 

Értékesítésközpontú értékláncfejlesztés a 
piacbővítés érdekében 

23. Aktív turisztikai kínálat fejlesztése 
speciális igényű csoportok számára 

24. A rendezvénykapacitások 
kihasználását növelő piaci aktivitások 
és nemzetközi hálózatokba történő 
bekapcsolódás  

25. Helyi termékek turisztikai 
keresletének ösztönzése 

Okosmegoldások fejlesztése (Smart 
Tourism Destination) 

26. „KÖRbi” okos biciklikölcsönző hálózat 
kialakítása 

27. Okosmegoldásokkal működtethető 
parkolási rendszer fejlesztése 

28. VisitGyula Card látogatómenedzsment 
támogató célú továbbfejlesztése 

II
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Minőségmenedzsmentet támogató 
fejlesztések 

29. Gyulára szabott 
minőségmenedzsment-eszköztár 
összeállítása a turisztikai vállalkozások 
számára 

30. Vonzerőleltár minőségközpontú 
frissítése 

31. Szemléletformáló tanulmányutak 
szervezése vállalkozásvezetőknek és -
tulajdonosoknak 

Humánerőforrás fejlesztése 32. Turisztikai vállalkozások 
munkavállalóinak szakmai és nyelvi 
továbbképzése 

33. Kompetenciafejlesztő tréningek 
alaptól a vezetői szintig a TDM-
szervezet szervezésében 

34. Medical wellness számára célzott 
szakemberképzés beindítása 

35. Város- és környékismereti bejárások a 
turisztikai szolgáltatók számára 
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FEJLESZTÉSI IRÁNYOK, PRIORITÁSOK GYULÁN 
 

Az eddigi gondolatmenetet követve elérkeztünk odáig, hogy a jövőkép megvalósítását támogató 

célrendszert rögzítettük, majd az azokat biztosító projektjavaslatainkat is hozzárendeltük. A 

későbbiekben megszülető projekteket is célszerű a jövőben is elhelyezni e logikai ív mentén, azaz 

megtalálni hozzájuk a kapcsolódási pontokat, melyek erősítik a célok megvalósítását, és a jövőkép 

mihamarabbi elérését eredményezik. A desztinációfejlesztési stratégia időközi felülvizsgálatakor 

elképzelhető, hogy további célokkal bővül a jelenlegi kör, vagy bizonyos célok módosításra kerülnek. 

Ezekben az esetekben mindig a projektek – eszközök – szintjét is vizsgálni kell, hogy az optimális 

változtatások is bekerüljenek az esetlegesen módosított stratégiába. 

Az alappillérek – kultúra, egészség, mozgás – terén változással nem számolunk, mivel ezek mélyen 

gyökereznek Gyula hagyományaiban és a következő éveket meghatározó gazdasági programmal is 

összhangban vannak. Ezek az alappillérek meghatározzák a turisztikai termékfejlesztés irányát is, 

melyek gyakorlati megvalósítása tükröződik a 18 projektben. Ezek szoros összefüggésben állnak a 

turisztikai környezet innovatív fejlesztésével és a humánerőforrás minőségével. Ezeket a szinteket 

rendszerben kell kezelni, ami azt jelenti, hogy egyes elemek kiemelése, vagy későbbre halasztott 

megvalósítása a többi projekt eredményességét is kedvezőtlenül befolyásolhatja.  

27. ábra – A fejlesztési irányok és a projektek összefüggései 

 

Az ábrán pirossal jelöltük azokat a projekteket, melyek megvalósítása az újraindulást követően 

prioritást kell élvezzen. 
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Prioritása van természetesen a helyi lakosság számára is értelmezhető és élvezhető turisztikai 

projekteknek, mint például az aktív kikapcsolódást, amatőr sportolási lehetőségek bővítését célzó 

fejlesztéseknek. Az okosvárossal kapcsolatos lépések szintén a lakosság életminőségében hoznak 

elsősorban változást, ugyanakkor feltételei a turisták kényelmét szolgáló eszközök bevezetésének. 

A 2020 szeptemberében jogszabályban lehatárolt Gyula és térsége turisztikai térség révén beinduló 

folyamatok feltételezik a gyulai termékinnovációt. Ezek elmaradása vagy bármilyen okból történő 

későbbre halasztása a térségi szinten várható központi marketingkommunikációs aktivitások 

alacsonyabb szintű kihasználását eredményezheti. Ez azt jelenti, hogy a turizmusban érintett 

vállalkozások, intézmények és a közszféra közös érdeke az időbeli ütemezés követése, ahogy a 

projektek szakmai koordinációját és kontrollját biztosító, erős helyi támogatottságot élvező, felelős 

TDM-szervezet működtetése is. Hatékony, magas színvonalú szakmai munkájuk és annak követése, 

ellenőrzése miatt szükség van egy folyamatos adatgyűjtést és betekintést biztosító rendszerre. Ennek 

bemenetét részben az országos rendszerből települési szinten kinyerhető adatok jelentik, részben a 

helyi attrakciók és rendezvényszervezők által rögzített paraméterek. 

A felvázolt fejlesztési irányok megfelelnek a város és a Gyulai Turisztikai NKft. használt – „Gyula a 

történelmi fürdőváros” – szlogennek és a legújabb kommunikációban megjelent „Gyula. 

Természetesen” változatnak is. Ez utóbbit javasoljuk kibővíteni „Gyula. Természetesen. Érted.” 

formában, mivel utal a személyre szabott szolgáltatásokra és megoldásokra.  

Bár jelen desztinációfejlesztési stratégiának nem képezi részét a marketingkommunikáció tervezése 

és annak stratégiájának meghatározása, néhány pontot szükségesnek tartunk megemlíteni, mivel az 

előbb említett komplex rendszer részét képezi az is. A versenyképességről már több összefüggésben 

beszéltünk, említettük a helyiek vendégszeretetét, a TDM-szervezet professzionális szakmai munkáját, 

a kínálat komplexitását, mint versenyképességi tényezőket. A fejlesztésekkel összefüggésben 

hangsúlyozni kívánjuk, hogy a minőség az újraindulást követő időszak egyik legérzékenyebb tényezővé 

válik, mely egy desztináció versenyképességét befolyásolni fogja. Ez részben a kényszerű üzemszünet 

alatti fejlesztési hullámból és a nyitást övező keresleti dömping árfelhajtó hatásából következik.  

A minőség erősítése a Magyar Turisztikai Ügynökség által kialakított térségi márkaprofilban is 

markánsan megjelenik, ami utal a márkakommunikáció üzeneteinek jövőbeni tartalmára is. A minőség 

érzete viszont az egyén szintjén értelmezhető, ezért van jelentősége a személyre szabott 

kommunikációnak. Ez új nézőpontot kíván, vagyis, hogy ne Gyula álljon a középpontban, hanem hogy 

az egyénnek miért lesz jó Gyulán. Mi fog vele történni, ha ellátogat ide, mit fog érezni, milyen 

élményekben lesz része. Ezen gondolatmenet nyomán javasoljuk, hogy a korábbi szlogenbe kerüljön 

be egy személyes utalás is. 

Az okoseszközök térnyerésével egyre jobban lehetővé válik a személyre szabott ajánlatok kialakítása, 

amit ennek következtében már el is várnak a látogatók. A megfelelő szegmentációra épülő 

kommunikáció itt már üzleti eredményt befolyásoló tényezővé válik, mivel nem válik szét a marketing- 

és értékesítési funkció ezekben a csatornákban.  

Szintén az újraindulást követő időszak utazási döntéseit befolyásoló tényezővé válik a biztonság, 

melyhez kapcsolódó védjegy bevezetése szintén erős, személyes és egyediséget hangsúlyozó 

kommunikációt kíván.  

A felsoroltak amellett, hogy a kibővített szlogen indokaiként szolgálnak, rámutatnak a TDM-szervezet 

kiemelt szerepére is a piacra vitelben és a megfelelő versenypozíció elfoglalásában.  
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28. ábra – Projektáttekintő  

 

GYULA A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS 

                                                                                                                                                                                    

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGÉSZSÉG

MOZGÁS

KULTÚRA

Kiemelt projekt: 

Gyulai Várfürdő fejlesztése  

 - gyógyászati részleg,  

        - gyerek vízi paradicsom 

Medical Wellness:  

              - szolgáltatásfejlesztés, 

  - posztCOVID-rehabilitáció 

 

Kiemelt projekt: 

Élővíz-csatorna/Ó-Fehér-Körös rehabilitációja és turisztikai fejlesztése  

 - 4,8 km-es szakasz hajózhatóvá tétele,        

           - sétány kialakítása    

Kisökörjárás turisztikai fejlesztése: 

  - nordic walking-útvonal kijelölése, 

  - Vadvízország Vadaspark, Mesepark Játszótér és  

  Ökoturisztikai Központ, 

  - sportpályák 

Szabadstrand fejlesztése Városerdőn: 

  - sportpályák,  

              - parkosítás 

Biciklikölcsönző hálózat (KÖRbi) az okosváros-fejlesztéshez kapcsolódóan 

Reptető-tér (inkl. játszótér, kalandpark, szimulációs helikopter, stb.) 

 

Kiemelt projekt: 

Szigeterőd-projekt  

    – palánkvár-bemutatóhely,  

Múzeumok, kiállítóhelyek interaktív 

lehetőségeinek fejlesztése 

Gasztronómia: 

  - Gyulai Kolbászmúzeum  

  felújítása, kóstolótér, 

  - „Hagyományost is  

           korszerűen” főzőtanfolyamok 

Rendezvények: 

  - Gyulai Séták (gasztro, tánc, zene) 

  - sportrendezvények 

  - konferenciák 
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INTÉZKEDÉSI TERV ÉS ÜTEMEZÉS 
 

A célrendszerből levezetett és a mellékletben részletesen is kifejtett 34 projekt mellé további kisebb 

fejlesztések is kapcsolódhatnak, sőt kifejezetten üdvözlendő, ha ez megtörténik a jövőben. Ezek 

jellemzően magánbefektetések keretében megvalósítható beruházások, melyek ösztönzése erősíti, és 

sok esetben felgyorsítja a célok megvalósulását, ezért a turizmusban érintettek közös érdekének is 

tekinthetők. Ezek közé tartoznak a turisztikai szuprastruktúrát érintő beruházások: a vendéglátó- és 

szálláshelyfejlesztések. További megfontolást érdemel a most záruló uniós költségvetési időszak alatt 

létrejött fejlesztések funkcióbővítése vagy az azok optimális kihasználását biztosító kisebb 

fejlesztések. Az áttekinthetőség érdekében ezúttal a turisztikai terméktípusok szerinti 

csoportosításban tekintjük át az intézkedéseket.  

Gyógyturisztikai intézkedések: 

 Gyulai Várfürdő gyógyászati részlegének fejlesztése 

 A gyulai gyógyvíz nemzetközi szintű minősíttetése 

 PostCOVID-rehabilitáció szolgáltatáscsomag kialakítása 

Egészségturisztikai intézkedések: 

 Medical Wellness Központ kialakítása 

 A Gyulai Várfürdő fejlesztése keretében gyermek vízi paradicsom kialakítása 

Kulturális turisztikai intézkedések: 

 Palánkvár-bemutatóhely kialakítása 

 Képzőművészeti és zenei kiállítóhelyek kreatív turizmusba történő bekapcsolása 

 Gyulai Kolbászmúzeum és kóstolóterének felújítása, interaktív eszközök beszerzése 

 „Korszerű hagyományok” rendszerének kialakítása, és a védjegy működtetése 

 Gyulai Séták programsorozat kialakítása gasztronómiára, zenére és mozgáskultúrára alapozva 

Rendezvényturisztikai fejlesztések: 

 Többgenerációs funkcióval játszóház a Százéves Látogatóközpontban 

Aktív turisztikai intézkedések: 

 Ó-Fehér-Körös (Élővíz-csatorna) hajózhatóvá tétele 

 Vízitúrához kikötőpontok kialakítása a Körösökön 

 Szabadstrand fejlesztése Városerdőn 

 Városi sportpályák fejlesztése, rekortán futópálya kialakítása az Ó-Fehér-Körös (Élővíz-

csatorna) partján 

 KÖRbi kerékpárkölcsönző hálózat kialakítása 

 Speciális igényű csoportok számára kerékpáros és vízi turisztikai programok biztosítása 

Ökoturisztikai fejlesztések: 

 Vadvízország Vadaspark, Mesepark játszótér és Ökoturisztikai Központ 

 Erdei túraútvonalak, nordic walking-útvonal kijelölése 
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Infrastrukturális fejlesztések: 

 Békéscsabai repülőtér fejlesztése 

 Elkerülő út és M47 fejlesztése 

 Okosváros-rendszerek kialakítása: közlekedés, parkolás, webkamera, beléptetés, 

tájékoztatás, kártyarendszer 

 Közterületfejlesztés a gyulavári Liget-tónál (Reptető-tér) 

Szálláshelyfejlesztések: 

 5*-os gyógyszálló fejlesztése 

 4*-os konferenciahotel fejlesztése 

 Közösségi szálláshelyfejlesztés Városerdőn 

 4*-os Glamping fejlesztése a Kisökörjárásban 

Gyógyhelyi TDM-szervezet fejlesztése: 

 Desztinációszintű adatgyűjtőrendszer kialakítása 

 Nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódás 

 Szemléletformálás, oktatás, képzés a minőségmenedzsment jegyében 

 Marketingkommunikáció 

 Humánerőforrásfejlesztés 

 Értékesítési központ kialakítása a piacbővítés érdekében 

 Térségi TDM-szervezet munkájának megalapozása a hálózatfejlesztésen keresztül 

Ahogy a felsorolásból is kitűnik, vannak olyan területek, melyek fejlesztése alapvetően képes pozitív 

irányba befolyásolni a város turisztikai fejlődését, viszont megvalósulásuk befolyásolására – nem 

beszélve a kivitelezéséről – csekély eszköz áll rendelkezésére a városvezetésnek. Mindazonáltal nem 

tartjuk teljesen feleslegesnek ezek feltüntetését, mivel a szerteágazó lobbitevékenység során ezeknek 

is tudatában kell lenni. 

Hasonló megfontolásból vettük be az összeállításba a kifejezetten vállalkozói körbe tartozó 

projekteket, ugyanis azok megvalósulását – amennyiben a városvezetés arra érdemesre tartja őket – 

különböző eszközökkel ösztönözni lehet. Különösen a szállodafejlesztések tartoznak ebbe a körbe, 

ugyanis a befektetők döntését a lokáción kívül a megtérülést és jövedelmezőséget meghatározó többi 

tényező is befolyásolja. 

Szinte mindegyik csoportba tartoznak olyan fejlesztések, melyek a helyi lakosság életminőségének 

szempontjából is kedvezőek. Ezek megvalósításának előresorolását mindenképpen javasoljuk, mivel 

még jobban erősíthetik az egyébként – mint a kutatásainkból kiderült – nagyon kedvező turisztikai 

attitűdöt. 

A kormányzati szinten lehatárolásra került Gyula és térsége turisztikai térségi szerepvállalás, a 

minőségmenedzsment terén szükséges fejlesztések – ezen belül – a védjegyrendszerek működtetése, 

az új piacok bevonása és a már rendelkezésre álló, s a jövőben létrejövő kapacitások jobb kihasználása 

érdekében felmerülő feladatok professzionális elvégzése miatt a gyógyhelyi TDM-szervezet fejlesztése 

kiemelt feladat. A szervezet nélkül a jelen desztinációfejlesztési stratégiában rögzített fejlesztések 

fenntarthatósága kerülne közvetlenül vagy közvetve veszélybe. 
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Az itt felsorolt és a célrendszerhez kapcsolódó elemek időbeni ütemezését az áttekinthetőség 

érdekében táblázaton mutatjuk be: 

14. táblázat – A fejlesztési projektek időbeni ütemezése 

PROJEKTEK 2021 2022 2023 2024 2025 

IKT-fejlesztéssel döntéselőkészítő és -támogató adatgyűjtőrendszer felállítása      

TDM-szervezet tagjainak és munkatársainak informatikai kompetenciafejlesztése      

Kapacitások kihasználásáért piaci aktivitás, nemzetközi hálózatokba belépés      

Helyi termékek turisztikai keresletének ösztönzése      

Vonzerőleltár minőségközpontú frissítése      

Kompetenciafejlesztő tréningek alaptól a vezetői szintig      

Város- és környékismereti bejárások a turisztikai szolgáltatók számára      

postCOVID-rehabilitáció szolgáltatásfejlesztése      

Ó-Fehér-Körös Kisökörjárás és a belváros közötti partszakaszán sétány kialakítása      

Erdei utak felújítása és túraútvonaljelölések frissítése      

Kisökörjárás erdőben nordic walking-pontok és -útvonalak kialakítása      

Reptető-tér Kalandpark felnőtt játszótér kialakítása a gyulavári Liget-tónál      

Gyulai Sétálórendezvények feltételeinek kialakítása      

„Korszerű hagyományok” komplex rendszer kialakítása egészen a védjegyig      

Marketingkommunikáció      

A Gyulai Várfürdő gyógyászati részlegének modernizálása      

Gyermek vízi paradicsom kialakítása a Gyulai Várfürdőben      

Medical Wellness Központ fejlesztése      

Ó-Fehér-Körös gyulai szakaszának rehabilitációja      

Ó-Fehér-Körös 4,8 km-es gyulai szakaszának hajózhatóvá tétele      

Szabadstrand komplex fejlesztése Városerdőn      

Sportpályák korszerűsítése, rekortán futópálya kialakítása      

Vadvízország Vadaspark és Ökoturisztikai Központ kialakítása a Kisökörjárásban      

Glamping kempingfejlesztés a Kisökörjárásban,      

Szigeterőd-projekt – palánkvár-bemutatóhely kialakítása      

Múzeumok, kiállítóhelyek interaktív lehetőségeinek fejlesztése      

Bekapcsolódás a térségi kreatív turizmus képzőművészeti és zenei kínálatába      

A Gyulai Kolbászmúzeum és kóstolótér komplex felújítása      

Térségi szintű kooperáció, közös desztinációmenedzsment-rendszer fejlesztése      

Aktív turisztikai kínálat fejlesztése speciális igényű csoportok számára      

„KÖRbi” okos biciklikölcsönző hálózat kialakítása      

Okosmegoldásokkal működtethető parkolási rendszer fejlesztése      

VisitGyula Card látogatómenedzsment támogató célú továbbfejlesztése      

Minőségmenedzsment-eszköztár összeállítása a turisztikai vállalkozások számára      

Szemléletformáló tanulmányutak vállalkozásvezetőknek és tulajdonosoknak      

Turisztikai vállalkozások munkavállalóinak szakmai és nyelvi továbbképzése      

Medical wellness számára célzott szakemberképzés beindítása      

A gyulai gyógyvíz nemzetközi szintű minősíttetése      

Rendezvényhelyszínek kialakítása a belvároson kívül      

Többgenerációs játszóház a Százéves Látogatóközpontban      

Vízitúrához kikötőpontok kialakítása a Körösökön      

5*-os gyógyszálló fejlesztése      

4*-os konferenciahotel fejlesztése      

Közösségi szálláshelyfejlesztés Városerdőn      
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Kockázatelemzés 
INTÉZKEDÉSEK KOCKÁZATOK 

Gyulai Várfürdő fejlesztése: gyógyászati részleg 
modernizálása, gyermek vízi paradicsom kialakítása 

Építkezés és vele párhuzamos üzemelés 
forgalomcsökkentő hatása a gyulai 
vendégforgalomra.  
Forráshiány miatt a tervek részleges 
megvalósítása, a nyitást követően a 
tervezett bevételektől való elmaradás. 

Medical Wellness Központ fejlesztése Szakmai befektetőpartner hiányában a 
megvalósítás elmaradása. 
Munkaerőhiány miatt a tervezettnél 
alacsonyabb bevételek. 
Fizetőképes kereslet távolmaradása. 

postCOVID-rehabilitáció szolgáltatásfejlesztése Munkaerőhiány az egészségügyben. 
Rugalmatlan hatósági előírások, hivatalos 
protokoll hiánya. 
Szálláshelyek alacsony együttműködési 
hajlandósága. 

Ó-Fehér-Körös (Élővíz-csatorna) gyulai szakaszának 
rehabilitációja 

Bonyolult és elhúzódó hatósági 
engedélyeztetés. 
Forráshiány. 

Ó-Fehér-Körös (Élővíz-csatorna) 4,8 km-es gyulai 
szakaszának hajózhatóvá tétele 

A rehabilitáció meghiúsulása. 
Hatósági engedélyek hiánya. 
Forráshiány. 

Ó-Fehér-Körös (Élővíz-csatorna) Kisökörjárás és a 
belváros közötti partszakaszán sétány kialakítása 

Esetleges rendezetlen tulajdonviszonyok 
miatt lassú megvalósítás. 
Lakossági vagy/és természetvédelem 
szempontú tiltakozás. 

Szabadstrand komplex fejlesztése Városerdőn Forráshiány. 
Vízügyi hatósági előírások miatti lassulás. 

Erdei utak felújítása és túraútvonaljelölések frissítése Területet használók ellenérdekeltsége (pl. 
vadásztársaságok, erdőtulajdonosok) 

Kisökörjárás erdőben nordic walking-pontok és -
útvonalak kialakítása 

Területet használók ellenérdekeltsége (pl. 
vadásztársaságok, erdőtulajdonosok) 

Sportpályák korszerűsítése, rekortán futópálya 
kialakítása 

Forráshiány. 

Vadvízország Vadaspark és Ökoturisztikai Központ 
kialakítása a Kisökörjárásban 

Korszerű és egyedi koncepció hiánya. 
Túlszabályozott üzemeltetési előírások. 

Reptető-tér Kalandpark felnőtt játszótér kialakítása a 
gyulavári Liget-tónál helikopterszimulációval 

Forráshiány. 
Területet használók ellenérdekeltsége (pl. 
horgászok) 
Lakosság és/vagy természetvédők 
tiltakozása. 

Prémium természetközeli élmény: glamping 
kempingfejlesztés a Kisökörjárásban 

Kempingesek, lakosság és/vagy 
természetvédők tiltakozása. 
Befektetők érdektelensége. 

Szigeterőd – palánkvár-bemutatóhely kialakítása - 

Múzeumok és kiállítóhelyek bekapcsolása a kreatív 
turizmus képzőművészeti és zenei kínálatába 

Szakemberhiány. Az épületek kialakítása, 
helyhiány. 

Gyulai Sétálórendezvények feltételeinek kialakítása Megfelelő koncepció hiánya. 
Forráshiány. 
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A Gyulai Kolbászmúzeum és kóstolótér komplex 
felújítása 

Műemléki előírások miatti akadályok. Új 
koncepció alacsony támogatottsága. 

„Korszerű hagyományok” komplex rendszer 
kialakítása a kreatív turizmustól a védjegyig 

Szakemberhiány. 
Nem kellő nyitottság a szakmai oldalon. 

IKT-fejlesztéssel döntéselőkészítő és -támogató 
adatgyűjtőrendszer felállítása 

Alacsony együttműködési hajlandóság. 
Nem kellően kidolgozott koncepció. 

A gyógyhelyi TDM-szervezet tagjainak és 
munkatársainak informatikai kompetenciafejlesztése 

Forráshiány. 

Térségi szintű kooperáció erősítése közös 
desztinációmenedzsment-rendszernek 
köszönhetően 

Forráshiány. 

Aktív turisztikai kínálat fejlesztése speciális igényű 
csoportok számára 

- 

A rendezvénykapacitások kihasználását növelő piaci 
aktivitások és nemzetközi hálózatosodás 

Szakemberhiány. 

Helyi termékek turisztikai keresletének ösztönzése A folyamatos ellátás mennyiségi és 
minőségi korlátai. 

„KÖRbi” okos biciklikölcsönző hálózat kialakítása Okosváros-fejlesztések elmaradása, vagy 
időbeni eltolódása. 

Okosmegoldásokkal működtethető parkolási 
rendszer fejlesztése 

Okosváros-fejlesztések elmaradása, vagy 
időbeni eltolódása. 

VisitGyula Card látogatómenedzsment támogató célú 
továbbfejlesztése 

Okosváros-fejlesztések elmaradása, vagy 
időbeni eltolódása. 

Gyulára szabott minőségmenedzsment-eszköztár 
összeállítása a turisztikai vállalkozások számára 

Munkaerőhiány. 
Alacsony együttműködési készség. 

Vonzerőleltár minőségközpontú frissítése - 

Szemléletformáló tanulmányutak szervezése 
vállalkozásvezetőknek és -tulajdonosoknak 

Alacsony érdeklődés a célszemélyek 
részéről. 

Turisztikai vállalkozások munkavállalóinak szakmai és 
nyelvi továbbképzése 

Alacsony érdeklődés a célszemélyek 
részéről. 

Kompetenciafejlesztő tréningek alaptól a vezetői 
szintig a TDM-szervezet szervezésében 

Alacsony érdeklődés a célszemélyek 
részéről. 

Medical wellness számára célzott szakemberképzés 
beindítása 

A MWK-fejlesztés elmaradása. 

Város- és környékismereti bejárások a turisztikai 
szolgáltatók számára 

- 

 

Bizonyos szempontból a forráshiány a legtöbb esetben problémát jelentene, viszont nagyobb 

kockázatot látunk abban, hogy a rendelkezésre álló forrásokat nem sikerül kihasználni a konszenzus 

övezte koncepciók és a kellő számú, megfelelő kompetenciával rendelkező szakember hiánya miatt. 

Ugyanilyen magas kockázattal jár a helyi TDM-szervezet, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. 

működésének ellehetetlenülése a szükséges pénzügyi háttér biztosításának elmaradása miatt, 

melynek komoly tovagyűrűző hatásai lennének. 

Tekintettel arra, hogy ez szinte az egyetlen magas kockázattal bíró tényező, mely alapvetően 

befolyásolni képes jelen desztinációfejlesztési stratégia megvalósítását és – ettől függetlenül – Gyula 

versenyképes jelenlétét a hazai és reménybeli nemzetközi piacokon, javaslattal élünk a hosszú távú 

finanszírozás biztosítására vonatkozóan. 
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A javaslat alapvetései az alábbiak: 

 A látogatók turisztikai fogyasztásukon keresztül térítik meg a desztinációmenedzsment és a 

marketing tevékenység költségeit. 

 A TDM-szervezet munkájának eredménye a növekvő vendégforgalomban és bevételekben 

mutatkozik meg.  

 A TDM-szervezet munkájával kapcsolatos költségek fedezetét jelentő bevételek nem nála, 

hanem a vállalkozói és – az adózási rendszeren keresztül – a közszférában csapódnak le. 

Ezekből következik, hogy a desztinációmenedzsment-tevékenység költségét a desztináció kínálatának 

elemei árazása során lehet és javasolt érvényesíteni oly módon, hogy a szolgáltatás ára egyaránt 

tartalmazza a szolgáltató költségeinek és hozamelvárásának fedezetét, valamint az előbbi 

tevékenységhez történő hozzájárulást. 

Az is a javaslat hangsúlyos része, hogy a szolgáltatóra nézve ne jelentsen további terhet, hanem – 

ahogy korábban is az idegenforgalmi adó esetében – a turista a hozzájárulásra kötelezett, a 

szolgáltatók csak összegyűjtik, és továbbítják az összeget.  

Az optimálisan működő és megfelelő hatékonyságú marketingtevékenységet folytató TDM-szervezet 

éves költségvetése évi átlag 80 millió Ft, mely a működési költségeket is tartalmazza. Ennek egy 

részének – mintegy 25%-ának – a fedezetét képezik a saját bevételek, a fennmaradó hányad hosszú 

távon is megnyugtató biztosítása a cél. Problémát jelent, hogy a járványügyi helyzet következtében 

hozott rendeletek értelmében a turisták a településen eltöltött vendégéjszakák alapján mentesülnek 

a helyi idegenforgalmi adó fizetése alól, ezért az ezen alapuló korábbi finanszírozási modell nem 

tartható. Egyúttal megszűnt az önkormányzatok számára korábban biztosított költségvetési IFA-

támogatás, ami az önkormányzatok turizmussal kapcsolatos feladatainak finanszírozását nehezíti. 

Ezen tényezők miatt javasoljuk a turisztikai hozzájárulás megfontolását és bevezetését már 2021 

folyamán is. 

29. ábra – A TDM-szervezet új finanszírozási modellje           2020 márciusáig a Gyulán éjszakázó vendégek 450 Ft 

helyi idegenforgalmi adót fizettek éjszakánként. Az új 

modell ezt az összeget szétteríti a turisták által 

igénybe vett szolgáltatások között, ami azt jelenti, 

hogy a szolgáltatást biztosító cég, vagy intézmény 

által kalkulált belépőjén, egységárán felül adott 

összegű – 20-100 Ft közötti – összeget fizet, melyet 

továbbad a TDM-szervezetnek. Amikor majd esetleg 

visszatérhet minden a korábbi útra, az önkormányzat 

a befolyt adóból kiegészíti a szerződésnek megfelelő 

összeggel az összegyűlt keretet. A pontos összegek 

konszenzussal kerülnek megállapításra évente. Ez a 

rendszer egyik szereplőjére se ró plusz terheket, 

ugyanakkor mindenkit érdekeltté tesz a 

professzionális munkában. 
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MONITORING, INDIKÁTOROK 
 

A desztinációfejlesztési stratégia által kijelölt stratégiai és tematikus célok elérését hivatott 

folyamatok nyomon követése meghatározott időszakonként fontos feladata a desztináció turizmusát 

irányító felelős szervezetnek. Ezt a követést könnyíti meg, ha előre meghatározzuk a monitoring 

módszertanát és azokat az indikátorokat, melyek alkalmasak arra, hogy megmutassák a változásokat. 

Ennek érdekében azokat a konkrét adatokat, számokat célszerű gyűjteni – ezt jelentősen leegyszerűsíti 

az adatgyűjtőrendszer felállítása –, melyek vagy már önmagukban vagy belőlük képzett mutatók 

segítségével képesek a folyamatokat jelezni. 

Problémát okozhat, hogy az adatszolgáltatási hajlandóság változó a szolgáltatók és intézmények 

körében, ezért törekedni kell arra, hogy a lehető legegyszerűbben tudják ezt teljesíteni. Ez a rendszer 

programozásánál mindenképp kiemelt szempontként kezelendő. Amennyiben a későbbiekben a 

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatbázisa valóban elérhető lesz a helyi önkormányzat 

jegyzője számára, akkor ez jelentősen leegyszerűsödik, addig viszont a szolgáltatási lánc minden 

elemétől külön-külön lehet csak szert tenni ezekre az információkra. 

Az indikátorokat négy csoportra osztva mutatjuk be, melyek az alábbiak: 

 turisztikai mutatók, 

 jövedelemtermelő képességre vonatkozó mutatók, 

 projektek / intézkedések indikátorai, 

 a turizmus szerepét jelző indikátorok. 

Az indikátorok gyűjtése a turisztikai mutatók esetében az eddigi gyakorlatnak megfelelően havi 

rendszerességgel folyamatos, többségük az önkormányzatnál, vagy – bár néhány hónap késéssel – a 

Központi Statisztikai Hivatal adatbázisában megvan. 

A jövedelemtermelő képességet és a turizmus szerepét jelző indikátorokat évente egyszer elegendő 

rögzíteni, mivel ott a trendek megállapítása a cél. Ez távolról sem jelenti viszont azt, hogy ne lennének 

azonos súllyal figyelembe véve, sőt épp ellenkezőleg. Az eddig említett három területet együttesen, 

az adatok összefüggéseinek tudatában kell vizsgálni ahhoz, hogy képet kapjunk a valós turisztikai 

teljesítményről. 

A célokat szolgáló intézkedések, azaz projektek indikátorai jellemzően a fejlesztések 

eredményességének és fenntarthatóságának a követését szolgálják, ugyanakkor a többi adattal 

összefüggésben alkalmasak a projekt kiértékelésére is. 

Mint minden monitoringtevékenység esetén, most is az a cél, hogy az eltéréseket, kedvezőtlen 

tendenciákat idejében jelezzük, felhívva a figyelmet a beavatkozás szükségességére. Ha ilyenre sor 

kerül, akkor feltehetően kisebb vagy nagyobb mértékű változtatásra is szükség lesz. A 

változtatásoknak viszont továbbra is a desztinációfejlesztési stratégia céljainak elérését kell 

szolgálniuk, azzal nem lehetnek ellentétesek. 

Jelen stratégia megvalósításáért felelős szervezet értelemszerűen a monitoringtevékenységet 

folytatóval és az azért felelősséget vállalóval azonos, amely egyúttal az adatgyűjtést is végzi. 

Külön megszervezendő feladat az elégedettségi vizsgálatok lefolytatása, mely kiterjed a látogatók, a 

szolgáltatók és munkavállalóik körére. Míg az első esetben egy folyamatos lekérdezésről van szó – 

jellemzően digitális eszközökkel –, addig az utóbbi kettőre elegendő évente egyszer sort keríteni. 
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Turisztikai mutatók: 

 Vendégéjszakák száma Gyulán (total) 

 Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma 

 Vendégérkezések száma Gyulán (total) – összes turisztikai céllal Gyulára érkező vendég száma 

 Külföldi vendégérkezések száma 

 Átlagos tartózkodási idő (total) 

 Kereskedelmi szálláshelyek száma 

 Kereskedelmi szálláshelyek szobáinak és férőhelyeinek száma 

 Szállodák szoba- és férőhelykapacitása 

 3-4*-os szállodák kapacitásának aránya = 3-4*-os szállodák férőhelyei/szállodai 

férőhelykapacitás  

 Üzleti célú egyéb szálláshelyek száma 

 Üzleti célú egyéb szálláshelyek férőhelyeinek száma 

 Átlagos vendégelégedettségi index – hotelek és ÜEC szálláshelyek vendégkörének 

lekérdezéséből kapott értékek összege, ahol a legkisebb érték 1, a maximum érték 15 lehet 

Jövedelemtermelő képességgel kapcsolatos mutatók: 

 1 éjre jutó szállásdíjbevétel kereskedelmi szálláshelyeken – bruttó szállásdíjbevétel / 

vendégéjszakák száma 

 Kereskedelmi szálláshelyek bruttó szállásdíjbevétele 

 gyulai szállodák átlagos RevPAR-mutatója 

A projektek indikátorai: 

 Gyógyfürdőbe kiadott belépők száma/hó – ezen belül a csak gyógykezelést, gyógyfürdőt 

igénybe vevők száma 

 Medical wellness-kezelések száma 

 PostCOVID-rehabilitációs szolgáltatáscsomagot igénybe vevők száma 

 az Ó-Fehér-Körös (Élővíz-csatorna) sétányon teraszt működtető szolgáltatók száma 

(szerződés/év, összes m2/év) 

 Az Ó-Fehér-Körösön (Élővíz-csatornán) bérbe vett vízi járművek száma az évben 

 NW- és túraútvonal-applikáció letöltéseinek száma havonta 

 Vadvízország Vadasparkba kiadott belépők száma havonta 

 Ökoturisztikai Központban regisztrált látogatószám havonta 

 helikopterszimuláción részt vettek száma/hó 

 Reptető-tér Kalandparkba váltott belépők száma havonta 

 A palánkvár-bemutatóhelyet felkeresők száma havonta  

 Az Erkel Emlékházban és a Kohán Képtárban felnőtt látogatóknak szervezett kreatív 

programok és az azon résztvevők száma havonta 

 Gyulai Sétálórendezvények programsorozat keretében szervezett események száma és 

azokon belépővel vagy más eszközzel igazolt módon megjelent látogatók száma 

 Gyulai Kolbászmúzeum látogatóinak száma havonta 

 A „Korszerű hagyományok” projekt keretében rendezett események résztvevőinek száma 

 A „Korszerű hagyományok” védjegyet elnyert és használó vendéglátó és más egységek száma 
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 Kompetenciafejlesztő tréningeken részt vevők száma/év 

 Speciális igényűek által igényelt eszközbérlések száma/hó 

 B2B-események száma/n. év 

 KÖRbi-kölcsönzések száma/hó 

 1 aktivált VGYC-kártyára eső használati gyakoriság 

 1 aktivált VGYC-kártyára eső parkolási órák száma 

 Garantált programokon résztvevő felnőttek száma 

 Garantált programok száma havonta – csak a megvalósult programok veendők számba 

 GYTNkft. által szervezett képzések, workshopok száma és azon részt vevők száma 

 Tudományos és egyéb szakmai konferenciák száma 

 Tanulmányutakon résztvevők száma évente 

 Város- és környékismereti bejárások száma és azon részt vevők száma/év 

 

A turizmus jelentőségére vonatkozó indikátorok: 

 1 lakosra jutó turisták száma = összes vendégérkezések száma / állandó lakosság száma 

 1 napra jutó turisták száma = összes vendégérkezések száma / 365 

 1 lakosra jutó IFA-bevétel* = turisták által befizetett IFA / állandó lakosság száma 

 IFA*/IPA-arány = turisták által befizetett IFA / önkormányzat iparűzési adóbevétele 

 GYTNkft. vendégarányos éves költségvetése = éves költségvetési főösszeg / összes 

vendégérkezések száma 

 GYTNkft. költségvetésének marketingre fordított hányada = éves marketing költségvetés / 

éves költségvetési főösszeg 

*amennyiben releváns, illetve ha a turisztikai hozzájárulás bevezetésre kerül, akkor annak összege 
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MELLÉKLETEK 
STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ GYULAI VÁRFÜRDŐ FEJLESZTÉSE 

CÉL: A fejlesztés célja a Gyula nemzetközi szintű gyógydesztinációvá 
válásához szükséges alapok megteremtése. Az elavult 
gyógyászati részleg felújítása és korszerű igényekhez igazítása, 
valamint a családi programok terén a kínálat bővítése. 
 

ALAPJAI: 1. Gyula hagyományos kínálata gyógyvizére épül, melynek 
köszönhetően került be a hazai gyógyhelyek közé.  
 
2. A korábbi években több nagy volumenű beruházás történt a 
Várfürdőben, mely nyomán már nem csak a gyógyfürdő és a 
strand, hanem a rekreációt szolgáló AquaPalota is várja a 
vendégeket. 
 

TARTALOM:  kiúszó-beúszó rendszerű, termálvizes medence-
komplexum „Termál Palota” kialakítása a jelenlegi 
épületrészek átalakításával 

 szabadtéri élménykomplexum megépítésének 
köszönhetően a gyerekparadicsom bővítése 

 fogadóépület felújítása, mely magában foglalja a 
vizesblokkok, öltözők átalakítását és bővítését, továbbá a 
vendéglátóhelyek felújítását 

 gyógyászati részleg átszervezése (bizonyos 
tevékenységkörök a kórházba kerülnek) 

HELYSZÍN: Gyulai Várfürdő területe 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Gyula Város Önkormányzata, Gyulai Várfürdő Kft. 

HATÁSOK: 1. A gyógyszolgáltatások iránt érdeklődők igényeinek magasabb 
szintű kielégítése révén növekvő bevételek ebből a 
tevékenységből.  
 
2. A fejlesztés megalapozza a gyógyvíz és a fürdő sikeres 
nemzetközi szintű minősítését, ami új piacok bekapcsolását teszi 
lehetővé hosszú távon. 
 
3. Az öltözőkapacitás bővülése révén javul a szolgáltatás 
színvonala. 
 
4. A kisgyerekes családos szegmens számára bővülő kínálat. 
 

INDIKÁTOROK:  Gyógyfürdőbe kiadott belépők száma/hó – ezen belül a 

csak gyógykezelést, gyógyfürdőt igénybe vevők száma 

 kiadott diákbelépők száma (gyulaiak külön figyelemmel 

kísérése) 

 látogatói elégedettségi index a Gyulai Várfürdő esetében 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: cca. 3,2 Mrd Ft 
inkl. előkészítés és kivitelezés 2023-ig 
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STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ MEDICALWELLNESS-KÖZPONT FEJLESZTÉSE 

CÉL: A vízhez és máshoz kapcsolható egészségmegőrzést, prevenciót 
támogató egészségügyi szolgáltatások tudományosan is igazolt 
egészségügyi eljárásokat is tartalmazó ajánlatokat nyújtó 
intézmény létrehozása Gyulán. 
A medical wellness minden jellemzőjét – holisztikus szemléletet, 
prevenciót, orvosi szolgáltatásokat, egyéni felelősségen alapuló 
életmódot, életstílus elsajátítását – figyelembe vevő komplex 
kínálat nemzetközi (ESPA) minősíttetése. 

ALAPJAI: 1. Gyula mint gyógyhely hírneve eleve az egészség és SPA 
fogalmakra épül, ami alkalmas további elemekkel történő 
bővítésre, ezzel az újrapozícionált városmárka megteremtésére.  
2. A „medical wellness” terén Magyarországon megteremtődik 
egy valódi jó gyakorlat, ami mintaértékű lehet. 
3. A Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar és 
a Gyulai Szakképzési Centrum képzései a képzett munkavállalók 
terén, az Egészségturizmus Tanszék a szakmai programok és 
tartalmak kidolgozásában játszanak, és a jövőben is játszhatnak 
szerepet. 

TARTALOM:  orvosi szobák, konzultációs helyiségek, vizsgálók 

 kezelőhelyiségek megfelelő felszerelésekkel 

 relaxációs és masszázsszobák 

 fitnesstermek, cardiogépekkel és egyéb eszközökkel 

 közösségi termek közös programok szervezéséhez 

 vendégterek és pihenőszobák 

 kiszolgálórészlegek, személyzeti terület, raktárak 

 vizesblokk, öltözők 

 vendéglátó terület háttér részlegekkel 

HELYSZÍN: A.) A Kossuth Lajos utca 24. sz. alatti, 1911-ben épült egykori 
elemi és polgári iskola szecessziós épülete, amennyiben további 
szállás- és vendéglátóhely funkcióval kiegészülő komplex 
fejlesztésként jön létre. 
B.) Új beruházásként a Kisökörjárás területén, hangsúlyos 
természetközeli építészi koncepcióval, a tervezett Glamping 
közlében, hogy a szállás- és vendéglátóhely-funkciók optimálisan 
kihasználhatók legyenek.  
C.) Opcionálisan szóba jöhet a Gyulai Várfürdő területe, mint 
megoldás, ha a város más pontján egyéb okokból nem 
lehetséges. 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: magánbefektetők, vagy PPP-konstrukció Gyula Város 
Önkormányzatával 

HATÁSOK: Új komplex, nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai 
termék megjelenése, ami egyben az egészségturisztikai imázst is 
erősíti. 
Új, magas költésű vendégkör megjelenése. 
Az új funkciónak köszönhetően a műemlék épület felújítása. 

INDIKÁTOROK:  értékesített kezelések száma 

 1 látogatóra jutó bevétel 

 külföldi vendégérkezések száma 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 600 M Ft 
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STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ POST-COVID-REHABILITÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSE 

CÉL: A koronavírus 3 hullámában Magyarországon több mint 
nyolcszázezer ember fertőződött meg, június 12-én 730 ezer 
gyógyultat tartottak számon. A betegség utókezelése, 
rehabilitációja középpontba került, illetve a több hónapos 
bezártságnak szintén vannak következményei, melyek 
elsősorban mentális tünetekkel járnak. E szegmens számára 
Gyula egészségügyi és gyógyturisztikai kínálatára épített 
szolgáltatáscsomagok kialakítása az elsődleges cél. 

ALAPJAI: 1. egészségügyi ellátórendszer szakorvosai és szakemberei 
2. magánegészségügyi rendszer infrastruktúrája és 

szakemberei 
3. GyTNKft. tulajdonosi köre okán meglévő 

kapcsolatrendszer és koordináció 
4. Gyula erős gyógyhelyi és egészségturisztikai imázsa 

TARTALOM:  poszt-COVID-szindróma tudományos-szakmai 
megalapozása 

 a betegségen átesettek számára egészségügyi ellátás 
beépítése a csomagajánlatokba (állapotfelmérés, 
konzultáció, kezelési javaslat, szállás és ellátás) 

 a poszt-COVID-időszakban a visszazökkenést segítő 
egészséges életmód lelki és testi megerősítést szolgáló 
elemek beépítése a csomagajánlatokba (mozgás, 
étkezési, szellemi támogatást biztosító programok, 
szállás és ellátás) 

 a kezeléstől függően speciális elhelyezést igénylők 
esetében elkülönített szálláshely lehetősége 

HELYSZÍN: nem releváns 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Békés Megyei Központi Kórház, Gyulai Várfürdő, Gyulai 
Turisztikai NKft., turisztikai szolgáltatók 

HATÁSOK: A. egészségturisztikai kínálat bővülése 
B. szezonfüggetlen és egyedi ajánlati csomagok 

megjelenése 
C. új vendégkör megnyerése 
D. tartózkodási idő növekedése, ezzel párhuzamosan a 

bevételek növekedése 
E. gyógyhelyi imázs erősödése 

INDIKÁTOROK:  vendégéjszakák száma 

 tartózkodási idő 

 poszt-COVID-rehabilitációs szolgáltatáscsomagot igénybe 
vevők száma 

 poszt-COVID-programokon részt vevők száma 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: csomagajánlatok kidolgozása, és működtetése a 
szerződéskötéstől az értékesítésig (inkl. az ezt kiszolgáló 
infrastruktúra): 2 m Ft, 
szakellátásra specializálódó kapacitás kialakítása: 150 m Ft 
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STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Ó-Fehér-Körös gyulai szakaszának rehabilitációja 

CÉL:  
A Gyula belvárosát átszelő folyóvíznek és környékének 
rekreációs területté alakítása mind a helyi lakosság, mind az 
idelátogató turisták számára. 
Hosszú távon az Ó-Fehér-Körösön/Élővíz-csatornán beindulhat a 
hajózás Gyula–Békéscsaba–Békés között, aminek első lépcsője a 
városi szakasz rendezése: adott helyeken mederkotrással, a 
partok rendbetételével, megfelelő pontokon a műtárgyak 
megemelésével vagy kiszélesítésével. 
 

ALAPJAI: 1. a Körösök szabályozásával a korábbi folyómeder 
Gyulánál megmaradt 

2. 4,8 kilométeres szakasz, melynek több szakaszát 
visszavette a természet 

3. a természettel és környezettel kapcsolatos igényesség 
folyamatos növekedése 

4. térségi szintű Zöldfolyosó-program támogatottsága 
 

TARTALOM:  34+816 szelvénynél a híd átfolyónyílásának kiszélesítése, 

 mederkotrás 

 hínár rendszeres vágása 

 alacsonyan, a víz fölé benyúló ágak visszavágása 

 nyílásmagasság megnövelése a tervezett hajó méreteitől 
függően 

HELYSZÍN:  
Ó-Fehér-Körös/Élővíz-csatorna 30+240 és 36+982 közötti 
szakasza 
 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Gyula Város Önkormányzata, KÖVIZIG, Magyar Közút NZrt. 

HATÁSOK: A. megnyílik a lehetősége a megyei szintű Zöldfolyosó-
program megvalósításának 

B. bővül a város rekreációs területe 
C. rendezett városkép alakul ki a vízpartokon 
D. lehetőség teremtődik a belváros zsúfoltságának 

csökkentésére a több megközelítési pont kialakulásával 
E. aktív turisztikai termékkínálat bővülése 
F. egyedi arculat 

 

INDIKÁTOROK:  
Jelenleg nem releváns, a ráépülő projektek indikátorai kerülnek 
monitorozásra.  
 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK:  
Megvalósíthatósági tanulmány alapján pontosítható kiviteli 
terveket követően határozható meg. 
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STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Ó-Fehér-Körös 4,8 km-es gyulai szakaszának hajózhatóvá tétele 

CÉL: A folyó gyulai szakaszán szabadidős célú hajókázás, kenuzás 
számára lehetőségének megteremtése és biztonságossá tétele. 
Különböző, a természeti környezetbe illő vízi járművekkel 
történő közlekedés mint programlehetőség szervezése és 
értékesítése. 

ALAPJAI:  
1. Ó-Fehér-Körös/Élővíz-csatorna és annak rehabilitációja 
2. vízitúrákat szervező vállalkozó és túrakenuk 
3. garantált programként népszerű kínálat 

 

TARTALOM: feltételezve, hogy a rehabilitáció keretében a mederkotrás és 
partrendezés megtörténik: 

 két zsilipnél mederszélesítés a hajók megfordítása miatt 

 stégek kikötésre alkalmassá tétele 

 hajótároló és kiegészítő felszerelések (mentőmellény), 
raktár építése 

 elektromos kishajóknak kikötő kialakítása 

 a két végponton parti kiszolgálóépület/faház kialakítása 
vizesblokkal, pihenővel, vendéglátóhellyel 

 információs és figyelmeztető táblák készítése és 
kihelyezése 

 

HELYSZÍN: Ó-Fehér-Körös/Élővíz-csatorna 4,8 kilométeres szakasza 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Gyula Város Önkormányzata, KÖVIZIG, hajós vállalkozó(k), 
túravezetők 

HATÁSOK:  
A. programkínálat bővülése 
B. új vendégkör – aktív turisták – számára vonzó és nem 

szokványos kínálat 
C. 2-4 fős elektromos kishajók mint kínálatbővítő elem, 
D. többféle aktivitás (hajó, kerékpár) összekapcsolásával 

térségi szintű programok támogatása 
E. Gyula és a víz asszociációs kapcsolat bővülésével erősebb 

városmárka 
 

INDIKÁTOROK:  

 az Ó-Fehér-Körösön bérbe vett vízi járművek száma 
adott évben 

 szervezett programok száma adott évben (pl. hajók 
bérbeadása csapatépítésre, stb.) 

 hajós programokon résztvevők száma/hó 

 közösségi médián megjelenő vendégek által feltöltött 
gyulai hajós képek száma/n. év 
 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 150 m Ft (a rehabilitáció megtörténtét feltételezve) 
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STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Az Ó-Fehér-Körös Kisökörjárás és belváros közötti partszakaszán 
sétány kialakítása 

CÉL:  
A három városra kiterjedő Zöldfolyosó-program keretében 
megújuló Ó-Fehér-Körös/Élővíz-csatorna, mint különleges 
természeti környezet bekapcsolása a szabadidős tevékenységek 
célterületei közé.  
A látogatóáramlási útvonalak bővülésének köszönhetően 
széthúzhatóvá válik a turistaforgalom. 
A folyóparton részben rekreációs, részben szórakozási célra 
kialakított sétány összeköti a Kisökörjárásban létrejövő 
fejlesztéseket a belvárossal. 
 

ALAPJAI:  
1. Ó-Fehér-Körös/Élővíz-csatorna városi szakasza és annak 

rehabilitációja (parttisztítás) 
2. szabadidős sport iránti igény folyamatos növekedése 

lakossági szinten és turisztikai keresleti oldalon egyaránt 
 

TARTALOM:  

 jobb parti sétány gyalogos forgalomra alkalmas 
kialakítása 

 utcabútorok, vendéglátóhelyek és teraszok kialakítása 

 bal parti sétány egy részének rekortán borítása 

 a város és Kisökörjárás között kijelölt NW-útvonal 
kijelölése a bal parton legalább két tréningponttal 
 

HELYSZÍN: Tiborc utca / Halász sor és a Bartók Béla úti híd közötti szakaszon 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Gyula Város Önkormányzata, vendéglátó vállalkozók 

HATÁSOK:  
A. bővül a belváros zöld területe 
B. belváros zsúfoltságának csökkenése a vendégforgalom 

széthúzásának köszönhetően 
C. rendezett környezet a folyópartokon 
D. szabadidősportban részt vevők számának növekedése 
E. önkormányzati bevételek növekedése (teraszok bérleti 

díja révén) 
 

INDIKÁTOROK:  

 az Ó-Fehér-Körös sétányán teraszt működtető 
szolgáltatók száma (szerződés/év, összes m2/év) 

 vendéglátással (TEÁOR 5610) foglalkozó vállalkozások 
száma/év 

 NW-applikációt letöltők száma havonta 
 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 500 m Ft (a rehabilitáció megtörténtét feltételezve) 
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STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Szabadstrand komplex fejlesztése Városerdőn 

CÉL:  
Természetes vízre alapozott biztonságos strandolási lehetőség 
biztosítása a helyiek és a turisták számára. 
A strand által kínált lehetőségek bővítése, különösen a fiatalok és 
a családosok igényeihez igazodva. 
A kiegészítő infrastruktúra felújítása, adott esetben kiépítése a 
fenntarthatóság figyelembe vételével. 
 

ALAPJAI:  
1. kiváló vízminőségű (ÁNTSZ által rendszeresen bevizsgált) 

szabadstrand a Fekete-Körös partján 
2. tömegközlekedéssel – vonattal, busszal – is 

megközelíthető 
3. üzemelési időszakban vízimentő-szolgálat 

 

TARTALOM:  

 homokos sportpályák kialakítása (strandröplabda, tollas, 
stb.) 

 kisgyerekmedence kialakítása 

 vizesblokk felújítása, bővítése 

 öltöző, megőrző kialakítása 

 parkoló kialakítása 
 

HELYSZÍN: Városerdő, szabadstrand 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Gyula Város Önkormányzata, vállalkozók 

HATÁSOK:  
A. természetes víz nyújtotta élményre épített 

kínálatbővítés 
B. szolgáltatási színvonal emelkedése 
C. aktív turisták számára vonzó kínálat 

 

INDIKÁTOROK:  

 kiadott öltözőkabinok száma/nap 

 kiadott megőrzők száma/nap 

 kiadott parkolójegyek száma/nap 

 strandon működő vendéglátóhelyek bevétele/nap 
 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 25 m Ft 
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STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Erdei utak felújítása és túraútvonaljelölések frissítése 

CÉL:  
A Kisökörjárási és a Mályvádi erdő területén gyalogosan 
bejárható túraútvonalak kijelölése a természetvédelmi 
szempontok, valamint a turisták biztonságának 
figyelembevételével – vadászati területektől elválasztva –, illetve 
azok megfelelő jelzéssel történő ellátása.  
Az erdőben kerékpározók és kirándulók földrajzi értelemben 
történő elválasztása. 
Az Ökoturisztikai Központ témáinak megtapasztalása valós 
természeti környezetben. 
 

ALAPJAI:  

 Mályvádi erdőben kijelölt piros jelzésű turistaútvonal 

 természetvédelmi terület (őstölgyes) 

 Kisökörjárási parkerdő 
 

TARTALOM:  
1. túraútvonalak felújítása és kijelölése 
2. új útvonalak kialakítása és kijelölése megfelelő színekkel 
3. Kisökörjárási parkerdőben pihenők, tűzrakó helyek, 

esőbeállók kialakítása 
4. letölthető applikáció elkészítése 
5. QR-kódos jelölés a helyszínen és elérhetőség biztosítása 

 

HELYSZÍN: Mályvádi erdő, Kisökörjárási parkerdő 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Gyula Város Önkormányzata, Körösök Völgye Turista Egyesület 

HATÁSOK:  
A. természetközeli élményt nyújtó kínálat bővülése 
B. aktív turisztikai kínálat megerősödése 
C. új vendégkör megjelenése 
D. bevételnövekedés 

 

INDIKÁTOROK:  

 túraútvonal-applikáció letöltések száma havonta 

 vezetett erdei túrák száma havonta 

 vezetett túrákon részt vevők száma havonta 

 vendégérkezések száma havonta 
 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 5 m Ft 
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STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Kisökörjárás erdőben nordic walking pontok (NW-pontok) és 
útvonalak kialakítása 

CÉL:  
A gyógykezelések, rehabilitációs programok kiegészítését célzó 
sport, a nordic walking számára megfelelő terepet biztosítani. 
A jövőbeni NW-versenyek megrendezését lehetővé tevő 
infrastruktúra megteremtése. 
A belvárosból az Ó-Fehér-Körös/Élővíz-csatorna partján kijelölt 
NW-útvonal és az Ökoturisztikai Központ közötti összeköttetés a 
sportot kedvelők számára. 
 

ALAPJAI:  

 Kisörökjárási parkerdő útvonalai 

 az itt bemutatott projektek megvalósulása a komplexitás 
érdekében 

 

TARTALOM:  
1. a sportágnak megfelelő útvonal kijelölése és kitáblázása 
2. legalább 4 ponton a gyakorlatokat bemutató táblák 

kihelyezése 
3. NW-eszközök kölcsönzési lehetőségének biztosítása 
4. letölthető applikáció készítése az útvonalról 
5. QR-kódos jelölés a helyszínen és elérhetőség biztosítása 
6. NW-edzők képzése 

 

HELYSZÍN: Kisökörjárási parkerdő, az Ó-Fehér-Körös/Élővíz-csatorna és az 
Ökoturisztikai Központ közötti összeköttetést biztosító erdei út 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft., Körösök Völgye Turista 
Egyesület, Gyula Város Önkormányzata 

HATÁSOK:  
A. rekreációs és rehabilitációs programok kínálati 

elemeinek bővülése 
B. a természeti környezet és a Kisökörjárás bevonása a 

turisztikai kínálatba 
C. helyi lakosság számára a szabadidős sport és rekreációs 

lehetőségek bővülése 
 

INDIKÁTOROK:  

 NW-útvonal-applikáció letöltések száma havonta 

 vezetett NW-programok száma havonta 

 vezetett NW-programokon részt vevők száma havonta 

 NW-botok kölcsönzési száma havonta 

 NW-versenyre benevezettek száma/alkalom 
 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 5 m Ft 
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STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Sportpályák korszerűsítése, rekortán futópálya kialakítása 

CÉL:  
Elsősorban a lakosság számára, másodsorban a városba 
látogatók számára a korszerű köztéri rekreációs lehetőségek 
biztosítása. 
A szabadtéri fitnesseszközök bővítése. 
Futópálya kialakítása a városban, akár a máshol már említett Ó-
Fehér-Körös/Élővíz-csatorna partján létrejövő sétányon. 
A sportturizmus háttérinfrastruktúrájának megteremtése. 
 

ALAPJAI:  
1. Id. Christián László Városi Sporttelep 
2. Gyulavári Sporttelep 
3. Toldi Erőpark, Wesselényi park crossfitness, a városi 

sporttelep fitneszpark-fejlesztése mint minta 
 

TARTALOM:  

 sportpályák felújítása és bővítése a sportturisztikai 
célokra alkalmassá tétel érdekében 

 a város további pontjain szabadtéri edzőpontok 
kialakítása 

 Kisökörjárás Látogatóközpont környékén homokos 
sportpályák kialakítása strandfoci, strandröplabda, stb. 
céljára 

 szabadtéri edzőpontok mellett futópályák kialakítása 
 

HELYSZÍN: sporttelepek, közparkok 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Gyulasport Nonprofit Kft. 

HATÁSOK:  
A. helyi lakosság elégedettségének növekedése 
B. sportturisztikai események megrendezése 
C. Gyula imázsában az egészség és a mozgás elemek 

megerősödése és összekapcsolódása 
 

INDIKÁTOROK:  

 szervezett sportrendezvények száma a helyi lakosságra 
építők kivételével 

 szervezett sportrendezvényeken részt vevő nem gyulaiak 
száma 

 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 5 m Ft/fitnesspont 
200 m Ft sportpályák fejlesztése 
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STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Vadvízország Vadaspark, Mesepark játszótér és Ökoturisztikai 
Központ kialakítása a Kisökörjárásban 

CÉL:  
A Kisökörjárás fejlesztésével a felelős turizmus elveinek 
megjelenítése. 
A kb. 10 hektáros területen, a Kárpát-medencében honos 
vadállatok és háziállatok bemutatókertjeként funkcionáló 
vadaspark létrehozása a gyerekes családok igényeire fókuszálva. 
Az Ökoturisztikai Központ a Vadaspark és a Kisökörjárási 
parkerdő fogadóépületének komplex funkcióját tölti be 
egyszerre. 
A helyiek és turisták számára egyaránt egy egész napos 
programra alkalmas szabadidőközpont létrehozása. 
 

ALAPJAI:  
1. Kisökörjárási parkerdő 
2. Kisökörjárás Látogatóközpont 
3. előbb bemutatott aktív turisztikai fejlesztések 

(párhuzamos fejlesztés) 
 

TARTALOM:  

 vadaspark lehatárolása, a koncepciónak megfelelő 
állatok beszerzése 

 állatsimogató kialakítása 

 fogadóépület interaktív bemutató és közösségi terekkel, 
foglalkoztatókkal 

 kerékpár- és NW-bot-kölcsönzési lehetőségek 

 vendéglátóhely/büfé 

 vizesblokk 

 energiaellátás többnyire megújuló energiával 
 

HELYSZÍN: Kisökörjárás ÉNy-i részén Máriafalva vagy Nagyrománváros felől 
megközelíthetően 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Gyula Város Önkormányzata, vállalkozók 

HATÁSOK:  
A. bővülő ökoturisztikai kínálat 
B. magas színvonalú természetközeli élmények által 

megvalósítható „edutainment” koncepciójú 
szabadidőközpont 

C. szemléletformálás a helyiek és a turisták számára  
D. egész napos programlehetősség a természetben 
E. tartózkodási idő meghosszabbítása 
F. új vendégkör bevonása 

 

INDIKÁTOROK:  Vadvízország Vadasparkba kiadott belépők száma/hó 

 Ökoturisztikai Központban regisztrált látogatók 
száma/hó 

 vendégérkezések száma 

 tartózkodási idő 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 1.500 m Ft 
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STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Reptető-tér Kalandpark felnőtt játszótér kialakítása a gyulavári 
Liget-tónál helikopterszimulációs lehetőséggel 

CÉL:  
A város természetközeli és a belvároson kívüli részeinek 
bekapcsolása a turisztikai kínálatba. 
A város ipari fejlesztésére utaló elemek bevonása a szabadidős 
lehetőségek sorába. 
A Woodland Kalandpark hagyományos elemei itt nem 
szerepelnek, a koncepció lényege a repülés élményének és 
érzésének átadása, amit a helikopterszimuláció is megerősít. 
 

ALAPJAI:  
1. Gyulavári Liget-tó, 
2. Airbus-gyár beruházása 

 

TARTALOM:  

 tereprendezés 

 kalandparkelemek a szabadesés, repülés érzetét keltő 
megoldásokkal 

 helikopterszimulátor 

 fogadóépület büfével, vizesblokkal 

 kerékpártároló 

 parkoló kialakítása 
 

HELYSZÍN: Gyulavári, Liget-tó 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Gyula Város Önkormányzata, vállalkozók, Airbus Helicopters 
Hungary Kft. 

HATÁSOK:  
A. szabadidős lehetőségek bővülése a helyi lakosság és a 

turisták számára 
B. programkínálat bővülése 
C. új vendégkör számára vonzó kínálati elem 
D. belváros zsúfoltságának csökkentése a látogatók 

szétterítése révén 
 

INDIKÁTOROK:  

 helikopterszimuláción részt vettek száma/hó 

 Reptető-tér Kalandparkba váltott belépők száma 
havonta 

 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 800 m Ft (AHH Kft. bevonásától függően) 
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STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Prémium természetközeli élmény: glamping kempingfejlesztés a 
Kisökörjárásban 

CÉL:  
A kereskedelmi szálláshelyek kínálatából jelenleg hiányzó magas 
színvonalú kempingkapacitás létrehozása. 
Új, magas fizetőképességű vendégkör igényeinek kielégítése. 
Egyedi kínálattal a potenciális utazók figyelmének Gyulára 
irányítása. 
 

ALAPJAI:  
1. Kisökörjárás természeti környezete 
2. Thermál Camping 

 

TARTALOM:  

 különleges kialakítású, természetes anyagokból épített 
lakóegységek a fák között 

 fogadóépület recepcióval, vendéglátóhellyel 

 parkoló 
 

HELYSZÍN: Kisökörjárás Tiborc utca és Szélső utca közötti területe 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: magánbefektető vállalkozók 

HATÁSOK:  
A. új, magas fizetőképességű, igényes vendégkör 

megjelenése 
B. prémium kategóriás különleges szálláshely létrejötte 
C. vendégforgalom növekedése 
D. bevételek növekedése 

 

INDIKÁTOROK:  

 kereskedelmi szálláshelyek kapacitásának 
növekedése/év 

 vendégéjszakák száma 

 vendégérkezések száma 

 kereskedelmi szálláshelyek árbevétele 

 IFA-bevételek 
 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 1.500 m Ft 
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STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Szigeterőd-projekt – palánkvár bemutatóhely kialakítása 

CÉL:  
A műemléki védelem alatt álló, ikonikus téglavár és 
környezetének megőrzése és méltó bemutatása. 
Az egykori palánkvár régészeti feltárása nyomán napvilágra 
került maradványok korszerű technikákkal történő bemutatása. 
Az egykori Körös-meder nyomvonalának véglegesítése. 
 

ALAPJAI:  
A szigeterőd-projekt 2015–2020 közötti időszakra eső előkészítő 
munkálatai: telkek tulajdonjogi rendezése, régészeti munkálatok, 
tervezés. 
 

TARTALOM:  

 a palánkrekonstrukció vonalának véglegesítése 

 bemutatás látványának tervezése 

 informatikai tartalomfejlesztések 

 egykori palánkvár vizualizálását segítő eszközök 

 tájékoztatóanyagok hagyományos és elektronikus 
formában 

 megközelítés pontos kialakítása parkolóterülettel együtt 
 

HELYSZÍN: a Vár utca és a gyulai vár közötti terület 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Gyula Város Önkormányzata 

HATÁSOK:  
A. az egykori szigeterőd könnyen érthető formában történő 

bemutatásával új kulturális attrakció létrejötte 
B. kulturális turizmus kínálatának bővülése 
C. tartózkodási idő növekedése 
D. bevételek növekedése 

 

INDIKÁTOROK:  

 a palánkvár-bemutatóhelyet felkeresők száma havonta 

 információs és vizualizációs applikáció letöltésének 
száma /hó 

 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 670 m Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Múzeumok, kiállítóhelyek interaktív lehetőségeinek fejlesztése 

CÉL:  
Gyulán megtekinthető múzeumok és kiállítóhelyek 
modernizálása, az értékes gyűjtemények, mint közös szellemi 
kincsünk korszerű interpretálása. Az átadás-befogadás 
folyamatának élményét erősítő, az egyes korosztályok által 
könnyen és szívesen használt eszközökkel és látványelemekkel 
történő fejlesztés. A korábban beépítésre került eszközök 
folyamatos karbantartásának és frissítésének biztosítása. 
 

ALAPJAI:  
A megelőző időszak kulturális fejlesztései, melyek részben 
jelenleg is folyamatban vannak. 
 

TARTALOM:  

 az egyes múzeumok, kiállítóhelyek anyagának 
bemutatására vonatkozó koncepciók kidolgozása és azok 
megalapozó kutatásainak elvégzése 

 informatikai tartalomfejlesztések 

 audiovizuális eszközök beszerzése 

 korábban létrehozott anyagok karbantartása, frissítése 
 

HELYSZÍN: Gyula múzeumai és kiállítóhelyei 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft., Gyula 
Város Önkormányzata, Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. 

HATÁSOK:  
A. könnyebben befogadható és értelmezhető kiállításoknak 

és tárlatoknak köszönhetően változó imázs 
B. a hagyományos csoportok mellett új közönség számára 

is vonzó kínálat 
C. a gyulai kulturális kínálat versenyképességének 

megerősödése 
 
 

INDIKÁTOROK:  

 az egyes múzeumok és kiállítóhelyek látogatószáma 
havonta 

 Információs és vizualizációs applikáció letöltésének 
száma /hó 

 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 80 m Ft 
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STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Múzeumok és kiállítóhelyek bekapcsolása a kreatív turizmus 
képzőművészeti és zenei kínálatába 

CÉL:  
A gyulai múzeumok és kiállítóhelyek gazdag kínálatára épülő 
tematikával új turisztikai termékkínálat létrehozása. 
A turisták számára olyan élmények kínálata, melyben ők is 
aktívan és alkotó módon részt tudnak venni. 
A termékfejlesztést követően a kreatív desztinációk nemzetközi 
hálózatához történő csatlakozás. 
(http://www.creativetourismnetwork.org/ ) 
 

ALAPJAI:  

 képzőművészeti és zenei hagyományok: Erkel Ferenc, 
Munkácsy Mihály, Dürer, stb. 

 gasztronómiai hagyományok: gyulai kolbász, bonbon-
készítés, cukrászat, stb. 

 természeti környezet a fotózáshoz. 
 

TARTALOM:  
1. megfelelő tartalom és koncepció összeállítása 
2. helyiségek kialakítása a foglalkozásokhoz 
3. eszközbeszerzés 
4. marketingkommunikáció 
5. nemzetközi hálózat tagdíja 

 

HELYSZÍN: Gyulai rendezvényhelyszínek: Almásy-kastély Stefánia-szárnya, 
Százéves Cukrászda felső szintje, múzeumok 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft., Gyulai 
Turisztikai Nonprofit Kft. 

HATÁSOK:  
A. új turisztikai termékkínálat megjelenése, ami térségi 

szinten is hálózatba szervezhető 
B. nemzetközi kapcsolatok erősödése 
C. főszezonon kívüli programkínálat bővülése 
D. vendégforgalom növekedése 

 

INDIKÁTOROK:  

 az Erkel Ferenc Emlékházban, a Kohán Képtárban és a 
Stefánia-szárnyban felnőtt látogatóknak szervezett 
kreatív programok és az azon résztvevők száma havonta 

 vendégéjszakák száma havonta 

 vendégérkezések száma havonta 
 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK:  5 m Ft 

 

 

 

 

http://www.creativetourismnetwork.org/
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STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Gyulai Sétálórendezvények feltételeinek kialakítása 

CÉL:  
A rendezvények kis területre történő koncentrálódásának és a 
zsúfoltság csökkentése. 
A város több pontjának bevonása az eseményekbe. 
A belvároson kívüli vállalkozások számára bekapcsolódási 
lehetőség megteremtése. 
A színes, pezsgő kisváros képének erősítése. 
 

ALAPJAI:  
1. a város rendezett közterületei a belvároson kívül is 
2. 2020. évi nyári rendezvények példája mint jó gyakorlat 
3. megfelelő együttműködési hajlandóság a szolgáltatók és 

vállalkozók részéről 
 

TARTALOM:  

 különböző méretű mobil színpadok 

 mobil standok kis házak 

 tájékoztatáshoz szükséges eszközök kihelyezése és a 
megfelelő információs hálózat kiépítése 

 biztonságos raktárhelyiség kialakítása 

 többször felhasználható installáció készítése 
 

HELYSZÍN: a Várkerten kívül a Göndöcs-kert, Ó-Fehér-Körös/Élővíz-csatorna 
bizonyos partszakaszai, Kossuth Lajos tér, Harruckern tér, 
Városház utca, Erkel tér – a szükséges infrastrukturális 
ellátottságtól függően 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Gyula Város Önkormányzata, GyTNKft., vállalkozók, Gyulakult 

HATÁSOK:  

 biztonságos rendezvények megtartása a zsúfoltság 
minimalizálása mellett 

 látogatóforgalom növekedése 

 evételek növekedése 
 

INDIKÁTOROK:  
A. Gyulai Sétálórendezvények programsorozat keretében 

szervezett események száma/év 
B. a rendezvényeken belépővel, vagy más eszközzel igazolt 

módon megjelent látogatók száma/rendezvény 
C. vendégérkezések száma a rendezvények alatti 

időszakban 
D. vendégéjszakák száma a rendezvények alatti időszakban 

 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 10-350 m Ft a műszaki tartalom függvényében 
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STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ A Gyulai Kolbász Múzeum és kóstolótér komplex felújítása 

CÉL:  
A 2013 óta hungarikum gyulai kolbász történetének méltó 
bemutatása. 
A kiállítás és a kóstoltatás körülményeinek modernizálása. 
 

ALAPJAI:  
1. Gyulai Kolbász Múzeum (Kétegyházi út 3/1.) 
2. a gyulai kolbász meglévő hírneve és hungarikum mivolta 

 

TARTALOM:  

 interaktív eszközök beszerzése 

 tartalomfejlesztés 

 kóstolótér belsőépítészeti megújítása 

 eszközbeszerzés 
 

HELYSZÍN: a Gyulai Kolbász Múzeum épülete 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete, GyTNKft. 

HATÁSOK:  
A. ismeretátadás színvonalának emelkedése 
B. gasztronómiai kínálat élményközpontú interpretálása 
C. hungarikumhoz illő interpretációnak köszönhető imázs 

erősödése 
 

INDIKÁTOROK:  

 Gyulai Kolbász Múzeum látogatóinak száma havonta 

 a bevételen felüli árbevétel havonta 
 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 5 m Ft 
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STRATÉGIAI CÉL Termékinnováció és újraértelmezett tartalmak 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Korszerű hagyományok komplex rendszer kialakítása a kreatív 
turizmustól a védjegyig 

CÉL:  
A magyar konyháról létező sztereotípiák tudatos lazítása és 
idővel megváltoztatása az egészségtudatos vendéglátás 
érdekében. 
A Gyulára egészségturisztikai céllal érkező vendégek 
vendéglátóhelyekkel kapcsolatos igényeinek történő megfelelés. 
Megfelelő tudással felvértezett munkatársak készítsék el az 
ételeket a vendéglátóhelyeken, ennek megfelelő képzési 
anyagok készítése. 
 

ALAPJAI:  
1. Gál Ferenc Egyetem szakemberei (dr. Beke Szilvia és 

kollegái) 
2. Gyula és térsége kiemelt helye a gasztroturizmus 

területén 
3. egyre növekvő kereslet a vendéglátóhelyek speciális 

szolgáltatásai iránt (ételintolerancia, húsmentes étkezés, 
stb. kiszolgálása) 

TARTALOM:  

 szakmai anyagok, e-tananyagok összeállítása és 
elérhetővé tétele 

 képzések szervezése a konyhafőnökök, szakácsok, 
üzletvezetők számára 

 alternatív ételkészítési technológiára fókuszáló 
főzőtanfolyamok és egyszeri alkalmak szervezése, 
lebonyolítása 

 életmódtanácsadó események szervezése helyieknek és 
ott tartózkodó turistáknak 

 Gyulai receptkönyv összeállítása a hagyományos ételek 
korszerű elkészítéséről 

 Korszerű hagyomány védjegy kidolgozása és 
menedzselése 

 

HELYSZÍN: nem releváns 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: GFE Egészség- és Szociális Tudományi Kar, GyTNKft., vállalkozók 

HATÁSOK:  
A. az egészségtudatos csoportok számára megfelelő 

komplex kínálat 
B. a gasztroturizmus új trendjének kialakulása 
C. vendégelégedettség növekedése 

 

INDIKÁTOROK:  A Korszerű hagyományok projekt keretében rendezett 
események résztvevőinek száma 

 A Korszerű hagyományok védjegyet elnyert és használó 
vendéglátó és más egységek száma 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 2 m Ft 
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STRATÉGIAI CÉL Rendszerinnováció a hálózatosodás erősítése révén 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ IKT-fejlesztéssel döntéselőkészítő és támogató 
adatgyűjtőrendszer felállítása 

CÉL:  
Naprakész információkat szolgáltató rendszer a város turisztikai 
teljesítményéről, ami alapján lehetségessé válik a DFS követésén 
túl a fejlesztési döntések fenntarthatóságának vizsgálata és az 
azonnali döntéshozatal megalapozása. 
A városban működő turisztikai szolgáltatók pontos piaci 
információkkal történő ellátása. 
 

ALAPJAI:  
1. NTAK-adatszolgáltatás és -hozzáférés 
2. vállalkozások és intézmények statisztikai 

adatszolgáltatási kötelezettsége 
 

TARTALOM:  

 felhőalapú adatgyűjtőrendszer programozása 

 lekérdezési jogosultságok biztosítása 

 érdekeltségi rendszer kidolgozása 
 

HELYSZÍN: nem releváns 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: GyTNKft., GYIE, Gyula Város Önkormányzata, Gyulakult 

HATÁSOK:  
A. megalapozott döntések 
B. azonnali beavatkozásokkal a kockázatok minimalizálása 
C. gyors piaci manőverezéssel bevételmaximalizálás 

 

INDIKÁTOROK:  

 csatlakozott partnerek száma 

 adatszolgáltató partnerek száma 

 terv-tény, ill. bázis-tárgyév adateltérések miatti piaci 
beavatkozások száma 

 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 2 m Ft 
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STRATÉGIAI CÉL Rendszerinnováció a hálózatosodás erősítése révén 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ A gyógyhelyi TDM-szervezet tagjainak és munkatársainak 
informatikai kompetenciafejlesztése 

CÉL:  
Az információs iroda és a helyi TDM-szervezet back office-ában 
dolgozó munkatársak IT-tudásának frissítése. 
A legújabb eszközök és desztinációmenedzsment szoftverek 
megismertetése. 
A szervezet és a tagság számítástechnikai készségeinek 
folyamatos fejlesztése. 
 

ALAPJAI:  

 az irodai szoftverek napi használata 

 a turizmusban működő legismertebb rendszerek (NTAK, 
OTA-k, stb.) és alkalmazások ismerete 

 mobileszközök napi rendszerességgel történő használata 
  

TARTALOM:  
1. kompetenciafejlesztő tréningek szervezése 
2. e-tananyagok fejlesztése és terjesztése 
3. tutorrendszer kialakítása tevékenységenként 

 

HELYSZÍN: nem releváns 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: GyTNKft., GYIE, IT vállalkozók 

HATÁSOK:  
A. a vendégekkel, látogatókkal folytatott kommunikáció 

színvonala emelkedik 
B. a vállalkozások teljesítménye nő 
C. a helyi szolgáltatók hálózata megerősödik és bővül 

 

INDIKÁTOROK: Kompetenciafejlesztő tréningeken részt vevők száma/év 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 1,5 m Ft 
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STRATÉGIAI CÉL Rendszerinnováció a hálózatosodás erősítése révén 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Térségi szintű kooperáció erősítése közös 
desztinációmenedzsment-rendszer fejlesztésén keresztül 

CÉL: Erős térségi TDM-szervezet működése révén a vendégforgalom 
növelése. 

ALAPJAI: Gyula–Békéscsaba Térségi TDM-szövetség működése 

TARTALOM:  térségi szintű termékfejlesztés helyi elemeinek 
menedzselése 

HELYSZÍN: nem releváns 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: GyTNKft., GYIE tagsága 

HATÁSOK: vendégforgalom növekedése 

INDIKÁTOROK:  vendégérkezések száma 

 vendégéjszakák száma 

 térségi programokon résztvevők száma 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: - 
 

STRATÉGIAI CÉL Rendszerinnováció a hálózatosodás erősítése révén 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Aktív turisztikai kínálat fejlesztése speciális igényű csoportok 
számára 

CÉL:  
A gyógyhelyi státuszból adódóan a vendégkör egy része 
különböző speciális igényekkel rendelkezik, amihez igazodó aktív 
kikapcsolódási lehetőségeket is szerepeltetni kell a kínálatban. 
A túrázás, kerékpározás és evezés élményét biztosító speciálisan 
kialakított eszközök elérhetővé tétele. 
 

ALAPJAI:  
1. kerékpárkölcsönzési lehetőség 
2. kenuzás beépítése a garantált programok közé 

 

TARTALOM:  

 speciális sporteszközök beszerzése 

 túravezetők felkészítése 

 stég megfelelő átalakítása a be- és kiszálláshoz, ill. a 
megközelítéshez 

 szabadvízi strandon vízpart megfelelő kialakítása 

 szabadtéri fitneszpontok megközelítése 
 

HELYSZÍN: aktív turisztikai szolgáltatási pontok 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: GyTNKft., aktív turisztikai kínálatban érintett vállalkozók 

HATÁSOK:  
A. hiánypótló kínálatbővítéssel jól megcélozható 

célcsoportok révén vendégforgalom növekedése 
B. szemléletformálás, elfogadás erősödése 

 

INDIKÁTOROK: Speciális igényűek által igényelt eszközbérlések száma/hó 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 2 m Ft 
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STRATÉGIAI CÉL Rendszerinnováció a hálózatosodás erősítése révén 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ A rendezvénykapacitások kihasználását növelő piaci aktivitások 
és nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódás 

CÉL:  
A korábban is meglévő, valamint a fejlesztések révén létrejövő, 
rendezvények befogadására alkalmas kapacitások optimális 
kihasználásának biztosítása. 
Tudatos és integrált marketingaktivitásokkal az értékesítés 
elősegítése, ezen keresztül a bevételek növelése. 
A külföldi vendégkör szélesítése érdekében a nemzetközi 
hálózatokkal – EDEN, NECSTouR, stb. – történő kapcsolatfelvétel 
és az előnyök kihasználása. 
 

ALAPJAI:  
1. szállodák konferenciatermei (50-300 fő) 
2. Erkel Ferenc Művelődési Központ termei 
3. Almásy-kastély Stefánia-szárnya 

 

TARTALOM:  

 rendezvényhelyszínek adatbázisának összeállítása, 
portfólió e-anyagainak előállítása 

 marketingterv koordinációja 

 proaktív kampánytervezéstől a lebonyolításig 

 FAM trip, üzleti találkozók szervezése 

 saját szervezésű események megrendezése 
 

HELYSZÍN: nem releváns 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: GyTNKft., Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum NKft. 

HATÁSOK:  
A. nemzetközi vérkeringésbe történő bekapcsolódás, uniós 

szintű elismerések és inspiráció 
B. minőségi fejlesztések szakmai támogatása 
C. külföldi vendégforgalom emelkedése 
D. kapacitáskihasználtság emelkedése 
E. bevételnövekedés 

 

INDIKÁTOROK:  

 B2B események, üzleti találkozók száma/n. év 

 generált szerződések száma/n. év 

 tudományos és egyéb szakmai konferenciák száma 

 konferencián részt vevők száma/év 

 nemzetközi hálózatokhoz köthető események száma/év 

 külföldi vendégéjszakák száma/hó 

 külföldi vendégérkezések száma/hó 
 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 1,5 m Ft 
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STRATÉGIAI CÉL Rendszerinnováció a hálózatosodás erősítése révén 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Helyi termékek turisztikai keresletének ösztönzése 

CÉL:  
A térség emblematikus mezőgazdasági termékeinek megjelenése 
a vendéglátóhelyek kínálatában. 
A helyi gazdaságok számára piacteremtés a turizmus révén. 
 

ALAPJAI:  
1. a gyulai kolbász mint hungarikum ismertsége 
2. a térség mezőgazdasági szerepe és hagyományai 
3. Gyulai Pálinkamanufaktúra termékei 
4. gasztronómiai fesztiválok (pálinka, méz) 

 

TARTALOM:  

 helyi gazdaságok meglátogatása, bemutatkozása szakmai 
kör számára 

 közös termékek kialakítása 

 szakmai workshopok, jó példákat meglátogató szakmai 
utak szervezése 

 marketingkampány a helyi lakosság és a turisták körében   
 

HELYSZÍN: nem releváns 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: GYIE tagsága, GyTNKft., Alföld Slow Egyesület, Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület 

HATÁSOK:  
A. egyedi kínálat és profil a gyulai gasztronómia területén 
B. erős helyi hálózatok kialakulása a turizmuson kívül is 
C. Gyula erős imázsépítő elemeinek, az egészségnek és a 

gasztronómiának az összekapcsolása 
 

INDIKÁTOROK:  

 bekapcsolódó gazdaságok száma a vendéglátóhelyek 
beszállítói körébe/év 

 szervezett közös programok száma/év 

 közös programokon részt vevő szakemberek száma 

 helyi termékekre vonatkozó marketingkampányok 
hatékonysági mutatói 

 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 1,5 m Ft 
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STRATÉGIAI CÉL Rendszerinnováció a hálózatosodás erősítése révén 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ KÖRbi okos biciklikölcsönző hálózat kialakítása 

CÉL:  
A közösségi közlekedés és az okosváros koncepciók közös 
metszéspontjának köszönhetően kialakított korszerű 
biciklikölcsönző rendszer. 
A térség alternatív, változatos közlekedési eszközökkel történő 
bejárását lehetővé tevő megoldás kialakítása. 
 

ALAPJAI:  
1. kiépített kerékpárúthálózat Gyulán és környékén 
2. kapcsolódási pontok a kerékpáros és vízi útvonalak 

között 
 

TARTALOM:  

 4 kerékpáros gyűjtőállomás és terminálok kialakítása 

 24 egyedi megjelenésű kerékpár 

 informatikai háttér kialakítása, programozás 

 marketingkommunikáció 

 tájékoztatótáblák 
 

HELYSZÍN: Gyula közigazgatási területe 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Gyula Város Önkormányzata 

HATÁSOK:  
A. közösségi megosztáson alapuló közlekedés 

népszerűségének növekedése 
B. informatikai fejlesztéseknek köszönhetően pontosabb 

adatok a felhasználók áramlásáról 
C. okosváros-programokba történő bekapcsolódás 
D. térségi szintű kiterjesztéshez szükséges alapok megléte 

 

INDIKÁTOROK:  

 KÖRbi-kölcsönzések száma/hó 

 átlagos távolság/használat 
 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 80 m Ft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

STRATÉGIAI CÉL Rendszerinnováció a hálózatosodás erősítése révén 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ Okos megoldásokkal működtethető parkolási rendszer 
fejlesztése 

CÉL:  
A város gépjárműforgalommal túlterhelt részeinek 
tehermentesítése az okosváros-megoldásoknak köszönhetően. A 
valós idejű tájékoztatás és a korszerű látogatóirányító 
megoldások révén a vendégforgalom szétterítése. 
 

ALAPJAI:  

 a belváros fizetős parkolórendszere 

 rendelkezésre álló választék az okosváros-projektek 
informatikai megoldásának terén 

 térfigyelő rendszerek 
 

TARTALOM:  
1. parkolóhelyek átalakítása, érzékelők elhelyezése 
2. informatikai szoftver programozása 
3. megközelítési pontokon felállítandó információs kijelzők 

és azok kivitelezése 
4. tesztelés 
5. betanítás 

 

HELYSZÍN: Béke sgt. – Vértanúk útja – Szt. István út – Semmelweis utca – 
Part utca – Halász sor – Tiborc utca – Vár utca – Kossuth Lajos 
utca – Megyeház utca – Béke sgt. közötti terület 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Gyula Város Önkormányzata, Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

HATÁSOK:  
A. digitalizáció erősödése a településmenedzsment 

területein 
B. helyi lakosok és látogatók kényelemérzetének 

növekedése 
C. parkolódíjak emelkedése 
D. belvárosi részek környezeti terhelésének csökkenése 
E. pontos adatokon nyugvó előrejelzések és döntések 
F. VisitGyula Card szolgáltatásainak bővülése 

 

INDIKÁTOROK:  

 átlagos parkolási idő 

 parkolások száma/hó 

 parkolásból származó árbevétel/hó 

 VGyC parkolásra történő felhasználása/hó 
 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: n. a. 
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STRATÉGIAI CÉL Rendszerinnováció a hálózatosodás erősítése révén 

INTÉZKEDÉS / ESZKÖZ VisitGyula Card látogatómenedzsment-támogató célú 
továbbfejlesztése 

CÉL:  
2014 óta működő turisztikai kártyarendszer megújítása és az 
azóta megváltozott igényekhez történő továbbfejlesztése. A 
kártyahasználat egyszerűsítése, valamint az elektronikus kártya 
irányába történő fejlesztéssel a térségi kártyarendszerhez 
történő kapcsolódás lehetővé tétele. 
 

ALAPJAI:  

 jelenleg is működő VisitGyula Card rendszer 

 turisztikai portál működése 

 a turizmusban érintett szolgáltatók és intézmények 
együttműködésének hagyománya 

 továbbfejlesztési lehetőségekről kidolgozott koncepció  
 

TARTALOM:  
1. informatikai háttér fejlesztése 
2. a rendszer kiszolgálását biztosító eszközbeszerzés 
3. partnerakvizíció 
4. betanítás 
5. marketingkommunikáció 
6. szolgáltatói oldalon a kezelést támogató digitális 

használati útmutató elkészítése 
 

HELYSZÍN: nem releváns 

KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK: Gyulai Turisztikai NKft., Gyulai Idegenforgalmi Egyesület 

HATÁSOK:  
A. pontos adatok a Gyulára érkező turisták szokásairól 
B. vendégelégedettségi vizsgálatok egyszerű lebonyolítása, 
C. utánkövetés leegyszerűsödése, 
D. lehetőség a térségi szintű kártyához történő 

kapcsolódásra 
 

INDIKÁTOROK:  

 aktivált VGyC-kártyák száma 

 használati gyakoriság/aktivált kártyák száma 
 

BECSÜLT KÖLTSÉGEK: 15 m Ft 
 

 

 


