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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
2015. év elejétől Gyula városa tudatosan készül a 2020-ig terjedő Európai Uniós költségvetési
időszakban Magyarországon meghirdetendő pályázatokra, melyből adódóan folyamatosan készíti a
különböző területekre vonatkozó középtávú stratégiákat. Úgy a város gazdasági programja, mind az
Integrált Településfejlesztési Stratégia átfogó célok között szerepelteti a turizmus fejlesztését, Gyula
pozícióinak a nemzetközi turisztikai piacon való jelentős erősítését.
A célok megvalósítása érdekében fontos, hogy mire a megfelelő forrásokat biztosító
turisztikai pályázatok kiírásra kerülnek, a város rendelkezzen erre vonatkozó, széles körben
elfogadott turizmusfejlesztési stratégiával.
Gyula városa abban a szerencsés helyzetben van, hogy már 2011 óta működik a városban
helyi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezet, mely összefogja a turizmusban érdekelt
feleket az önkormányzattól kezdve a nagy szállodákon át a magánszálláshelyek tulajdonosaiig. A helyi
szintű TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a turisztikai fejlesztések koordinálása és stratégiai
tervezése. Cégünket ebben a munkában való kutatással és a tervezéssel bízta meg a helyi szervezet,
melynek eredményeit jelen dokumentumban foglaljuk össze.
A gyógyhelyi desztinációfejlesztési stratégia tartalmi elemei előre meghatározottak voltak a
NGM Turisztikai főosztálya révén, így természetesen ahhoz alkalmazkodtunk. Foglalkoztunk a
jelenlegi helyzet bemutatásával, melynek megismerése miatt több alkalommal tartottunk helyszíni
bejárást és a város turizmusát meghatározó szereplőkkel mélyinterjút is végeztünk. A helyi TDM
szervezet idén februárban végzett hasonló kvalitatív kutatást, illetve tavasszal a Gyulai
Idegenforgalmi Egyesület tagjai körében készített kérdőíves lekérdezést. Mindkettő eredményeit
felhasználtuk a koncepcióhoz.
A turisták véleményére is kíváncsiak voltunk, így június első felében online kérdőívet
juttattunk el a 2014-15 folyamán Gyulán éjszakázó vendégekhez részben a szálláshelyek, részben a
Tourinform iroda munkatársai segítségével, melyet ezúton is köszönünk. Az ő segítségük nélkül nem
jött volna össze az a mintegy 700 értékelhető vélemény, ami szükséges volt, hogy tisztán lássuk,
ténylegesen mi vonzza Gyulára a turistákat. Természetesen tudomásunk volt a korábban az egyes
attrakciók által végzett elégedettségi kutatásokról és azok eredményeiről, de úgy gondoltuk, hogy a
lekérdezés helyszíne torzíthatja az eredményeket. Ebben az esetben az a réteg is fontos volt
számunkra, mely a városban éjszakázik, de jellemzően csak a szálláshelyén tartózkodik. A teljes
keresztmetszetre szükségünk volt ahhoz, hogy a lehető legpontosabban ki tudjuk jelölni azokat a
problémákat, melyeket a következő időszakban meg kell oldani, orvosolni kell és természetesen a
célcsoportok meghatározását is igyekeztünk objektív eredményekkel alátámasztani.
A város igen nagy ívű és komplex elképzeléssel rendelkezik, mely remekül illeszkedik a Gyulai
Turisztikai Nonprofit Kft, a helyi TDM szervezet által tömören megfogalmazott stratégiai
alapvetéshez, tradíció – komplexitás – minőség hármasához. A projekt a Szigeterőd nevet kapta, mely
utal a legnagyobb forrásigényű elemre, a téglavár egykori környezetének visszaállítására. Erre az
elemre lettek felfűzve a gyógyturisztikai, egészségturisztikai és kulturális elemek, de a projekt elvi
alapjainak komplexitása lehetővé teszi, hogy bármilyen további ötletet, turisztikai terméket be
lehessen kapcsolni a rendszerbe.
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A szerteágazó Szigeterőd projekt és az előbb említett komplexitás megköveteli, hogy legyen
egy szakmailag kompetens, az érdekeltek által elfogadott szervezet, mely betölti a koordinátor
szerepét és folyamatosan végzi a turisztikai kapcsolódási pontokra vonatkozó feladatokat. Ez teljes
mértékben egybevág a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. feladataival, s a szükséges személyi és tárgyi
feltételekkel is rendelkeznek hozzá. Ezek a feladatok természetesen nem terjednek ki a jövőben
megvalósuló attrakciók és turisztikai szolgáltatások értékesítésére, ahogy a TDM szervezet jelenleg is
marketing feladatokat lát el, mely piacépítésre irányul, de nem értékesítésre. Az továbbra is az egyes
turisztikai vállalkozások, szálláshelyek értékesítő csapatának kompetenciája.
A jövőkép és az átfogó cél megfogalmazása nyomán három fő stratégiai célt jelöl ki jelen
stratégia: a vonzerő-, attrakció- és turisztikai termékfejlesztést, a városmarketing és az azt végző
szervezet fejlesztését, valamint a humán erőforrás fejlesztését. Ez utóbbi nem csak a turizmus
területére vonatkozik, hanem a Gyulai Várfürdőhöz kapcsolódó fejlesztések kapcsán is szükség lesz
képzett egészségturisztikai szakemberekre.
A három stratégiai cél megvalósításának eszközrendszeréhez számtalan intézkedés
kapcsolódik, melyet részletesen mutat be jelen tanulmány. Az intézkedéseket az egyes turisztikai
terméktípusok szerint csoportosítottuk a könnyebb érthetőség kedvéért, jóllehet van, amelyik
projekt több csoportba is beleillik, ami a turizmus sajátos jellemzőiből adódik.
A stratégia intézkedési tervébe olyan projektek is bekerültek, melyek forrását jelenleg még
nem tudjuk pontosan meghatározni. Tekintettel arra, hogy a Gyógyhely- és Desztinációfejlesztési
Stratégia időtávja 6 év, számítani lehet a későbbiekben megnyíló pályázatokra és lehetőségekre is,
viszont a szóban forgó elemek szervesen kapcsolódnak a desztinációhoz, mint komplex termékhez. A
nemzetközi piacra történő belépés feltétele, hogy versenyképes, a turisztikai szolgáltatási lánc
elemeinek egyediségével kitűnő, magas minőséget képviselő kínálat jöjjön létre.
A tervezett gyógyászati és gyógyfürdőfejlesztés, a Medical Wellness Diagnosztikai és Terápiás
Központ, a Vízi Sportközpont, a Szigeterőd kialakítása és az ahhoz kapcsolódó kisebb kulturális
projektek megvalósulása esetén a jelenlegi szálláshely kapacitás nem lesz elegendő. Meglátásunk
szerint mindenképp szükség lesz a középkategóriás szállodai szegmens – HotelStars Union szerinti 3*,
3* superior - jelentős fejlesztésére, amennyiben az újrapozícionálásra és új célcsoportok megcélzására
sor kerül. Az attrakciófejlesztések általában spontán módon is elindítják idővel a szállodaipari
befektetéseket, legfeljebb némi késéssel. A Gyógyhelyi- és Desztinációfejlesztési Stratégiában
szereplő projektek megvalósítása esetén azok megtérülésére már időben gondolni kell, ezért célszerű
az említett magánbefektetéseket ösztönözni.
Addig is, míg a nagyberuházások nem készülnek el, számtalan kisebb volumenű, itt
megtalálható termékfejlesztés valósítható meg. Amennyiben folyamatosan ügyelünk a termék- és
piacfejlesztés összhangjára és arányaira, akkor minden bizonnyal folyamatosan növekvő
vendégforgalomra számíthat Gyula, a város vállalkozói pedig növekvő bevételekre és gazdasági
helyzetük fokozódó stabilizálódására. Ezek megvalósulása esetén a város gazdasági programjában
kitűzött célokhoz - a helyi lakosság életminőségének és a munkahelyek számának növeléséhez – a
turizmus ágazat is jelentősen hozzájárul a maga eszközeivel. Reményeink szerint ebben lesz
segítségére minden érdekeltnek, minden érintett turisztikai vállalkozásnak, civil szervezetnek az
elkészített stratégia.
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HELYZETELEMZÉS
Ebben a fejezetben összefoglalva mutatjuk be a jelenlegi állapotot Gyula turisztikai kínálata,
az iránta jelentkező kereslet és a versenytársak tekintetében. Ennek pontos meghatározása azért bír
kiemelt jelentőséggel, mivel egyrészt alapvetően kijelöli a 2015-2020 közötti időszak turisztikai téren
elérendő céljait, másrészt meghatározza a stratégia megvalósulását jelző indikátorok kiindulási
értékét.
A desztinációfejlesztési stratégiához szorosan hozzá tartozó elemzéseken túl kitérünk a
gyógyhelyi státusz okán fontos tényezők bemutatására is, melyek támpontot nyújthatnak majd a
Gyógyhelyfejlesztési stratégia kialakításához.

Gyula turisztikai kínálatának elemzése
Gyula turisztikai piacon betöltött szerepének erősödésében a legfontosabb tényező a város
komplex kínálata, melyben meghatározó a Várfürdő, a Vármúzeum, a Várszínház, a város épített
öröksége és jellegzetes gasztronómiai kínálata. Noha a stratégia készítéséhez imázskutatásra nem
került sor, a felsoroltak minden bizonnyal markánsan megjelentek volna, akárcsak a gyulai kolbász.
Ahhoz, hogy a város településfejlesztési céljai megvalósuljanak, a turizmusban érdekelt
vállalkozások fejlődhessenek, bővíthessék munkahelyeik számát, az is kell, hogy a fő attrakciók miatt
a városba érkező turisták igényeit minél inkább ki tudja elégíteni a turisztikai infrastruktúra. Ennek
szerkezete és kapacitása alapvetően befolyásolja a turisták költését és tartózkodási idejét. Ez
indokolja, hogy a turisztikai infrastruktúrával is részletesen foglalkozzunk.
Szintén a városba érkező turisták számára nyújtott komplex élmény szempontjából fontos,
hogy milyen programokat kínál a város és környéke és ezek proaktív értékesítése milyen szinten
valósul meg. Az utóbbi években a TDM szervezet működésének köszönhetően jelentősen nőtt a
garantált programok kínálata, melyre szintén kitérünk a továbbiakban.
Rögtön elöljáróban meg kell említeni, hogy a stratégiát megalapozó kutatások és
mélyinterjúk során a legnagyobb problémát a turizmusban érdekeltek a város megközelítésében
látják. Autópálya, vagy autóút nem vezet a városba a fő küldő területek felől, a legtöbbek által
használt 44-es út már igencsak felújításra szorul. Békéscsaba és Gyula között a vasút még nincs
villamosítva, ezért közvetlen vonatok sem járnak a főváros, a többi megyeszékhely és Gyula között, az
átszállás viszont jelentősen megnöveli a menetidőt.
A távolsági buszokat üzemeltető cégek igyekeznek betölteni ezt a rést, így naponta több
közvetlen járat is közlekedik Szeged, Debrecen és Gyula között, Budapestről egy közvetlen járat indul
minden nap. A menetidő viszont legalább 2 és ½ óra, de sok viszonylatban eléri a 3-4 órát, attól
függően, hogy hány településen áll meg útközben az autóbusz.
Az infrastrukturális fejlesztések jellemzően nem tartoznak a turizmusban érdekeltek
kompetenciájába, ettől függetlenül nem kérdőjelezhető meg az ilyen irányú fejlesztések pozitív
hatása a turisztikai vendégforgalomra. Jelen pillanatban úgy lehet csökkenteni e tényező kedvezőtlen
hatását, hogy minél több olyan célcsoportot is meg kell célozni, amelyik kevésbé érzékeny erre.
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honnan?
Budapest
Szeged
Debrecen
Nyíregyháza
Szolnok
Székesfehérvár
Pécs
Kecskemét
Arad
Szabadka

távolság (km)
236
113
120
168
121
294
310
141
74
168

autóval (óra)
3,5
2,25
1,75
3
2,5
4
5,5
2,5
1,25
2,5

vonattal (óra)
3
2,75
3
3,75
1,5
4,5
3,5
2,5
-

Megoldást jelentene a külföldi vendégek idecsalogatásában a békéscsabai repülőtér
fejlesztése, de ez jelen pillanatban nincs napirenden. Kisgépeket persze fogad a repülőtér, így a
magángéppel utazók számára már van megoldás, de az így érkező vendégek aránya elhanyagolható.
A legközelebbi polgári repülőtér Debrecenben van és a várossal, valamint a repülőteret üzemeltető
céggel már történt kapcsolatfelvétel is egy esetleges jövőbeni együttműködést illetően.
A megközelítés problémáját mindenképp meg kell oldani, amennyiben a reménybeli piacok
közé a nyugati országok – Németország, Ausztria, Hollandia, stb. - is felkerülnek a jövőben. Az elvi
lehetőség megvan, hogy ebben az EU-s költségvetési időszakban felújításra kerüljön a 44-es út egy
szakasza, illetve megtörténjen a Békéscsaba-Gyula vasútvonal villamosítása. Amíg viszont ez nem
fejeződik be, meg kell találni a módját annak, hogy a Budapestre, vagy Debrecenbe érkező utasok
hogyan tudnak a legkényelmesebben Gyulára érkezni, esetleg több útmegszakítás, program
közbeiktatásával.

Gyulai Várfürdő
A Várfürdő látogatóinak száma alapján a 7. helyen áll országos szinten, így elmondható, hogy
országos szinten is kiemelkedő jelentőségű fürdővel büszkélkedhet Gyula városa. Alkáli-hidrogénkarbonátos-kloridos forrásainak köszönhetően már évtizedekkel ezelőtt megtörtént a gyógyvízzé
minősítés, a fürdő környékének gyógyhellyé emelésének is nemrég volt a harminc éves évfordulója.
A Várfürdő négy különböző területen kínál szolgáltatásokat:





Gyógyfürdő, gyógyászat
AquaPalota, élményfürdő
strand
uszoda

A négy jól elkülönülő terület közül három rendelkezik a legmagasabb fokozatú, 5 csillagos
besorolású Nemzeti Tanúsító Védjeggyel (NGM, Magyar Fürdőszővetség).
A gyógyvíz különböző mozgásszervi-, bőr- és ideggyógyászati panaszok kezelésére alkalmas.

Az alábbi betegségek kezelésére ajánlott a két-három hetes fürdőkúra:
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kopásos eredetű gerinc- és ízületi betegségek
idült karideg-zsába
ülőideg zsába (akut tünetek lezajlása után)
ortopédiai műtétek után
idegsebészeti műtétek után
traumák, balesetek utáni rehabilitáció
csontritkulás okozta izom- és idegfájdalmak esetén
idült nőgyógyászati gyulladások kezelésére
idült urológiai gyulladások kezelésére
érszűkületek kezelésére
bőrbetegségekre (ekcéma, lichen, psoriasis)

A kúra során napi egy-két 20-30 perces fürdőzés javasolt, melyet a túladagolás elkerülése miatt
érdemes betartani. (Forrás: varfurdo.hu/gyogyaszat)
Az AquaPalota jelenleg a legújabb fejlesztése a Gyulai Várfürdőnek, mely 2013 végén lett
kész. A fiatal baráti társaságok mellett számítanak a családokra is, mely törekvés a belső kialakításban
is megnyilvánul úgy a medencék, mint a csúszdák kialakításában és az általuk nyújtott élményekben.
Található itt baba-mama szoba, vízi bár és különböző korosztályokhoz igazított játszótér.
A Gyulai Várfürdő strandja szezonális jelleggel működik és itt is jellemzők a különböző
élményelemeket is felsorakoztató medencék. Az uszoda 25 és 50 méteres medencéje elsősorban a
helyiek számára nyújt sportolási lehetőséget.
2014. évben összesen 571ezer látogatója volt a Gyulai Várfürdőnek, melynek mintegy 15%-a
kifejezetten a gyógyászatot kereste fel. A látogatók 30%-a az új AquaPalotára volt kíváncsi. A strandot
és az uszodát döntő többségében a város és a környék lakói látogatják.
Természetesen a fürdőben a szokásos gyógy- és fizikoterápiás kezelések mellett a különböző
masszázsok igen széles kínálata vehető igénybe. Külön részleg a Castello nevet viselő Wellness és
Szaunapark, melynek szolgáltatásait szombatonként éjfélig tudják a vendégek igénybe venni.
GYÓGYKEZELÉSEK
Gyógyvizes medence- és
kádfürdő
Súlyfürdőkezelés
Szénsavas fürdőkezelés
Víz alatti vízsugármasszázs –
tangentor kezelés
Víz alatti gyógytorna
Csoportos gyógyúszás
Gyógymasszázs kezelések
Iszapos kezelés
Komplex fürdőgyógyászati
kezelés
Terápiás nyirokmasszázs
(Forrás: varfurdo.hu)

FIZIKOTERÁPIÁS KEZELÉSEK
Magnetoterápia
Interferencia
Ultrahang
Lymphomat
Diadynamic
Szelektív ingeráram
TENS
Orosz stimuláció
Rekeszes galván
Krioterápia

MASSZÁZSOK
15 féle aromaterápiás masszázs
10 féle szépészeti masszázs
12 féle egyéb különleges
masszázs
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Kulturális kínálat: múzeumok, Várszínház, rendezvények
Gyula jelképe, a turisztikai marketingben is hangsúlyosan megjelenő vár, mely egyedülálló
épített örökségeink egyike, ahol a felújított Vármúzeum is működik. A 16. századi téglavár udvarán
működik nyaranta az immár fél évszázados múltra visszatekintő Gyulai Várszínház.
A Vármúzeum 2011 óta a Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
üzemeltetésében működik, mely gazdasági társaság ezen kívül több gyulai múzeumnak is gazdája.
Hozzá tartozik az Erkel Ferenc Emlékház, a Kohán Képtár, a Ladics-ház, valamint a nemsokára
átadásra kerülő, felújított Almásy-kastély. A legtöbb látogatója – nem meglepő módon – a
Vármúzeumnak van, ahol évről évre folyamatosan emelkedik a látogatószám az újításoknak
köszönhetően (65ezer fő). A várhoz tartozó Rondellában rendszeresen szerveznek programokat,
kisebb előadásokat. 2015-ben a Gyulai Várszínház 52. évadjának megnyitójára kerül sor júniusban. A
minden évben hat héten át tartó eseménysorozat előadásai évente 26ezer nézőt vonzanak. Az
előadások részben a vár udvarán, részben a Tószínpadon kerülnek megrendezésre. Minden évben
júliusban rendezik meg a Nemzetközi Shakespeare Fesztivált, melynek keretében az előadások
mellett tudományos konferenciákra is várják az érdeklődőket.
2015-ben fog megnyílni Gyula legújabb kulturális fejlesztése, az Almásy-kastély
Látogatóközpont, melyben a legmodernebb eszközök és technikák segítségével eleveníthető fel a
korabeli főúri kastélyok élete.
A város számtalan érdekes, kisebb kiállítással is rendelkezik, mint a Százéves Cukrászda
kiállítása, a TÁJVÍZHÁZ kiállítás, a Rádiótörténeti Kiállítás, vagy a Húsipari Történeti Kiállítás.
A város környékén a Gyulavári kastély kedvelt úti célja a turistáknak, ahol a térség népi
hagyományaival, kultúrájával, valamint a térség természeti kincseivel és a biogazdálkodás
jelentőségével ismerkedhetnek meg.
A város számtalan színvonalas programot kínál részben a vendégek, részben helyi lakosai
számára. Természetesen a turistákat is megcélzó programokra, fesztiválokra leginkább a főszezonban
– július és augusztus folyamán – kerül sor, de emellett egyre több sportverseny is megszervezésre
kerül főleg az amatőr sportolók számára. Ezeket a kezdeményezések mind sok érdeklődőt vonzanak,
függetleníthető a főszezontól és a résztvevők számára sem a távolság, sem a megközelítés esetleges
kényelmetlensége nem döntést befolyásoló tényező.
KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK – időtartam (nap)
Kisüsti Pálinkafesztivál – 3
Gyulai Sódarmustra - 3
Gyulavári Napok – 3
Összművészeti Fesztivál – 45
Gyulai Nyári Korzó – 70
Körös-völgyi Sokadalom és Határ menti Összművészeti Találkozó – 5
Shakespeare Fesztivál – 11
Gyulai Vár Jazz Fesztivál – 1
Gyulai Vár Blues Fesztivál – 1
Gyulai Végvári Napok – 3
Minden Magyarok Nemzetközi Néptáncfesztiválja – 3
Gyulai Méz és Mézeskalács Fesztivál - 3

SPORTRENDEZVÉNYEK (nap)
Várfürdő Szaladás – 2
Gyula Bike Jam – 2
Pocakos Triatlon – 1
Országos Senior
Úszóbajnokság – 2
Halloween futás – 1
Országos Senior Atlétikai
verseny – 2
Gyulai Várfürdő Kupa Terep
rally – 3
Gyulai Medivid Agility Kupa
Paragility Kupa – 2
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A táblázat jól mutatja, hogy programban nincs hiány. A látogatószámról sajnos nincs adatunk,
ahogy arról sem, hogy a látogatók mekkora hányada érkezett kifejezetten a rendezvény miatt a
városba. Leginkább a sportrendezvényeknél egyértelmű ez a motiváció és mivel nevezésre mindig sor
kerül, így nem lesz nehéz a jövőben az adatok begyűjtése sem.
A nem belépőjegyes rendezvények vonzerejét nem könnyű mérni, noha nagy szükség lenne
rá, tekintettel arra, hogy a szponzorok számára is egyre ritkábban felelnek meg a becsült adatok, az ő
támogatásukra viszont általában minden kulturális programnak szüksége van. A város már
rendelkezik működő turisztikai kártyával, a VisitGyula Card-dal, melynek háttérrendszere minden
további nélkül alkalmas lenne erre a funkcióra is. A magunk részéről mindenképp javasoljuk ezen
objektív mérőeszköz bevetését.
A rendezvények közül korábban a gyulai Összművészeti Fesztivál rendelkezett kiváló
minősítéssel a művészeti fesztiválok kategóriájában.

Természeti örökségre alapozott turisztikai kínálat
Gyula amellett, hogy nemzetközi hírű gyógyhely és országos jelentőségű kulturális kínálattal
is rendelkezik, bővelkedik természeti adottságokban. Gyógyhelyre jellemző módon nagyméretű
zöldterületek jellemzik – pl. Csigakert, Göndöcs-kert – és mindenhol virágok nyílnak, amivel méltán
nyerte el a város a Virágos Európa verseny I. helyezését. A város zöldfelületei a nagyon tudatos
fejlesztés és karbantartás jellemzi.
A várost átszelő Élővíz-csatorna nem csak üdítő pontja a városnak, hanem aktív
kikapcsolódásra, evezésre, vízi túrázásra is lehetőséget nyújt. Gyuláról a környék számos természeti
érdekessége is könnyen elérhető, mint például a Szanazug, a Városerdő, Mályvádi erdő, a Pósteleki
Szabadidőközpont.
A Körösök Völgyében kialakított kerékpáros és lovas útvonalak mind érintik, vagy épp át is
haladnak Gyulán, aminek következtében az itt tartózkodók válogathatnak a hosszabb-rövidebb túrák
között.

Szállás- és vendéglátóhelyek kínálata
Eddig áttekintettük azon tényezőket, melyek a várost vonzóvá teszik a bel- és külföldi turisták
számára és arra ösztönzi őket, hogy ne csak egy napot töltsenek el Gyulán. Ebben az alfejezetben
bemutatjuk a város szállás- és vendéglátóhelyi kapacitását, melyek nélkülözhetetlen a turizmus
további fejlődéséhez és fejlesztéséhez.
2014-ben a városban 371 egységet tartottak nyilván, mely összesen 4.870 férőhelyet
jelentett. Ha az üzleti céllal működő egységeket vesszük csak figyelembe – azaz a vállalati üdülők és
kollégiumok nélkül -, ez a kapacitás 3.789 férőhelyre csökken.
A szálláshelyek között legnagyobb arányban a – korábbi elnevezéssel – magánszálláshelyek
szerepelnek, a 10 szálloda a férőhelyek alig több mint egy harmadát (1312) képviselik. A szállodák
fele nem rendelkezik hivatalos besorolási védjeggyel, ez a kapacitás 27%-át teszi ki. A négy 4*-os
hotel rendelkezik a szállodai kapacitások 70%-ával. Ez azt mutatja, hogy a középkategóriás szállodai
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kapacitás igen csekély a városban. Ez alatt a HotelStars Union rendszer szerinti hivatalosan 3*-os és
3*superior besorolást elnyert egységeket értjük, melyből jelenleg egyetlen darabot tud kínálni a város.
Az üzleti célú szálláshelyek kapacitásának megoszlása (2014)
camping
4%

szálloda
35%
egyéb
48%
panzió
3%
üdülőház
10%

Forrás: KSH

Gyula turisztikai versenyképességét ez a szálláshelyi szerkezet alapvetően meghatározza.
Hasonló szállodai kapacitással rendelkezik Harkány, de ott két és félszeres a magánszálláshelyek
kapacitása, így a városban majd hétezer ágy áll rendelkezésre. Sárváron másfélszeres a szállodai
kapacitás, de jelentős különbség, hogy az 1950 férőhely több mint 77%-a az öt 4-5*-os házban van.
Azt, hogy egészen más célcsoportokra épít Sárvár, az is jelzi, hogy a szálláskapacitás egy negyedét
sem teszik ki a magánszálláshelyek.
A jelenlegi szálláskapacitás szerkezete nem kedvez a konferenciaturizmusnak sem. Általában
jellemző erre a szegmensre, hogy a szezonon kívüli hétköznapokon tartózkodnak ott, igen fizetőképes
vendégek a résztvevők és sok egyéb szolgáltatást is igénybe vesznek. Ráadásul igen magas a
visszatérési hajlandóságuk, amennyiben pozitív tapasztalatokat szereznek. Nem véletlen, hogy a
szolgáltatók között nagyon nagy verseny van ezen a piacon. Az elmondott jellemzőkből adódik, hogy
mindenképp szükség lenne a színvonalas, legalább középkategóriás szálláshelyek bővítésére,
akárcsak a megfelelő technikai eszközökkel felszerelt konferenciatermekre. Jelenleg a Hunguest
Hotel Erkel képes 400-450 fős rendezvényt teljes körűen kiszolgálni. Az Erkel Ferenc Művelődési Ház
teremkapacitását is gyakran bérbe adják, melyek felújítása valószínűleg a közeljövőben meg is
történik. Az Almásy-kastélyban a következő években készül majd el a rendezvényterem, mely
professzionális értékesítése jelentős mennyiségű vendégéjszakát hozhat a városba. Ugyanakkor
fontos ügyelni a különböző szolgáltatástípusok egymással összhangban történő fejlesztésére.
A kereskedelmi szálláshelyek évi kapacitáskihasználtsága 2014-ben átlagosan 42,7% volt, ami
elmarad az országos átlagtól, viszont az elmúlt években folyamatosan javuló tendenciát mutat. A
szezonalitásnak és a belföldi turisták utazási szokásainak megfelelően a kihasználtság december és
február között a legalacsonyabb, július és szeptember között a legmagasabb. A nyári hónapokban ez
az érték 62-67% között ingadozott az utóbbi tíz évben, ami arra utal, hogy még a főszezonban is van
szabad kapacitás.
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A kereskedelmi szálláshelyek árbevételei az elmúlt tíz évben folyamatosan nőttek, kivéve a
2010-es évet, mikoris 30%-os csökkenést regisztrált a KSH. A mélypontot követően 2012-ben sikerült
a három évvel azelőtti eredményt túlszárnyalni. Ez országosan megfigyelhető tendencia volt, viszont
negatív hatásai az olyan településeken erőteljesebben jelentkeztek, ahol a külföldi vendégforgalom
emelkedésére kevésbé lehetett számítani. Sajnos Gyulán is a kereskedelmi szálláshelyek bevételeinek
kevesebb mint 15%-a származik külföldi vendégektől.
A 2014-es adatok alapján készült belföldi vendégforgalmon alapuló települési listán Gyula az
előkelő 5. helyet foglalja el a látogatók száma alapján, viszont a 27. az egy éjszakára jutó
szállásdíjbevételek tekintetében. Ezek és az előbbiek arra enged következtetni, hogy a kereskedelmi
szálláshelyek jövedelmezősége igen alacsony szintű, ami nem segíti a fejlesztési kedvet a vállalkozói
körben.
2014 júniusában a KSH adatok szerint 204 működő vendéglátóhely volt a városban, melyek
száma az utóbbi évek során gyakorlatilag nem változott.
Kereskedelmi vendéglátóhelyek megoszlása Gyulán (2014)
cukrászda
9%

italüzlet, zenés
szórakozóhely
46%

étterem, büfé
45%

Forrás: KSH
A működő éttermek és büfék száma 2014-ben 89 egység volt, mely adat magában foglalja a
szálláshelyeken működő vendéglátó üzleteket is. A városban 17 cukrászda és kávézó rendelkezik
működési engedéllyel, de erre az adatra is vonatkozik, hogy nem mind önálló üzletként működnek.
A vendéglátás kapcsán ejtünk szót a város gasztronómiájáról, mely – mint korábban
említettük – megfelelő imázsépítő elem is egyben. Ezen a téren persze vannak még kihasználatlan
tartalékok. Országos hírű cukrászdája a Százéves Cukrászda, de a kevésbé hosszú múltra visszatekintő
Kézműves Cukrászda legalább akkora népszerűségnek örvend a vendégek körében. Ehhez
kapcsolódik a Bonbon Manufaktúra is, Gyula egyik legújabb gasztronómiai attrakciója.
A Gyulai Pálinka Manufaktúra egy közel 300 éves hagyományt folytat, teljes mértékben
gyümölcsből készült pálinkáik számtalan díjat érdemeltek ki a hazai és nemzetközi versenyeken. A
kóstolóházban nem csak a pálinkafőzés fortélyaival ismerkedhet meg a látogató, hanem teljes körű
gasztronómiai élmények részese is lehet: a pálinka mellé hagyományőrző hentestál is rendelhető,
melyen természetesen a kolbászok is megtalálhatók.
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Garantált programok kínálata
A helyi TDM szervezet – Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. - működésének egyik
leglátványosabb eleme a hét minden napjára megszervezett garantált programok széles kínálata.
Naponta 5-6 program közül választhatnak a turisták, vagy akár több programon is részt vehetnek
egymás után. A legtöbb 2-3 órát vesz igénybe, de természetesen megtalálhatók az egész napos
programok is.
A programokra a szálláshelyeken is lehet jelentkezni, a vendéglátók egyszerűen tudnak helyet
foglalni az interneten keresztül, de egyelőre még kevesen használják a rendszert. A programok
népszerűsítése valójában a szálláshelyek érdeke lenne, hiszen ezeken keresztül tapasztalhatná meg a
vendég, hogy milyen széles kínálata is van Gyulának, ami a hosszabb tartózkodást, vagy a visszatérést
generálja.
program
időtartama (óra)
gyakoriság (alkalom/hét)
városnézés
2,5
3
Puszta túra - Steigerwald
3,5
2
Vadvirág túra
1,5
2
Hajózás a Fekete-Körösön
4,5
3
Piacolás
3
1
Hintózás Póstelekre
3
2
Történelmi séta (Szigeterőd területén)
2
1
Fényfestés a Bréda kastélynál
3,5
2
Wenckheim túra
4
1
mocsárjárás
2
2
Gasztro csomag (pálinka,kolbász)
3
1
Aradi kirándulás
10
1
lovas oktatás
1
1
lovaglás
2
1
Nagyszalonta, Nagyvárad túra
8
1
Pálinkakóstoló
1,5
1
Kocsmatúra
3
1
Kézművesvásár
4
1
Hajókázás Szanazugba
4
naponta
Éjszakai hajókázás
4
naponta
kisvonatozás
1
naponta, óránként
Itt kell még megemlíteni a Visit Gyula Card kedvezményadói kártyát, melyet a TDM szervezet
tagjainál éjszakázó vendégek kapnak kézhez. A turisztikai kártya – ahogy a világ többi pontján is –
kiváló marketing eszköze az olyan „termékeknek”, melyek több elemből állnak és igénybe vételük
eltérő helyeken, eltérő időben lehetséges. Egy olyan komplex termék, mint egy desztináció
mindenképp megfelel ezen kritériumnak. Segítségével olyan szolgáltatásokra is fel lehet hívni a
vendégek figyelmét, melyek igénybe vételét, meglátogatását nem tervezte előre. E működési
tulajdonságának köszönhetően generálnak a kártyák magasabb látogatószámot és magasabb költést,
azaz bevételt. Ezért mindenképp fontos, hogy a következő időszakban a VisitGyula Card további
fejlesztése, szolgáltatásainak és partnerkörének bővítése megtörténjen.
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Gyula turisztikai kínálatának SWOT elemzése
ERŐSSÉGEK:
o nemzetközi hírű a Gyulai Várfürdő
o a város az ország jól ismert települése
o folyamatosan fejlesztések a fürdőben
o megyei kórház megfelelő kapacitása
o nagy múltú és országos hírű Várszínház
o gyógyhelyhez illő, nagyméretű
zöldterületek
o rendezett, tiszta és virágos közterületek
o az Élővíz-csatorna kishajók számára
járható
o sok színes fesztivál és rendezvény a
főszezonban
o országos szinten mozgósító
sportrendezvények
o kedvező éghajlati adottságok
o Európai szinten is ritkaságnak számító
téglavár
o a város neve a jó minőségű ételekhez is
kapcsolódik (gyulai kolbász)
o a Százéves Cukrászda országosan ismert
o jó állapotban lévő épített örökség
o felújított Almásy-kastély adta
lehetőségek
o jól szervezett garantált programok a hét
minden napjára
o jól működő TDM szervezet
o vendéglátóhelyek széles választéka
LEHETŐSÉGEK:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

infrastrukturális fejlesztések a következő EU
költségvetési szakaszban
koordinált attrakciófejlesztés
bevált jó gyakorlatok tanulmányozása és az
adottságokhoz alakítása
célcsoportorientált program- és
szolgáltatásfejlesztés
elő- és utószezonban több napos
rendezvények, konferenciák szervezése
szálláshelyek minőségi fejlesztése
színvonalas, középkategóriás szállodai
kapacitás bővítése
koordinált, proaktív marketingtevékenység
együttműködési hajlandóság növelése a
turizmusban érdekelt vállalkozások körében
VisitGyula Card kínálta lehetőségek jobb
kihasználása
szakmai továbbképzések szervezése a
munkavállalók és a turisztikai vállalkozók
számára
adatgyűjtési rendszer kialakítása

GYENGESÉGEK:
o a város felé vezető országos úthálózat
rossz minősége (különösen a 44-es út)
o a Békéscsaba-Gyula vasútvonal nincs
villamosítva, ezért csak átszállással
közelíthető meg a város
o főszezonon kívüli időszakban kevés a
több napos rendezvény
o szálláshelyek alacsony éves
kapacitáskihasználtsága
o színvonalas, középkategóriás
szállásszegmens hiánya
o a VisistGyula Card szintjén az
együttműködés még gyenge, ezért sok
lehetőség marad kihasználatlanul
o kulturális rendezvények kiszámíthatatlan
támogatási rendszere
o egészségügyi és turisztikai szakemberek
hiánya
o megbízható statisztikai adatok hiánya,
különösen a rendezvények és
intézmények látogatószáma terén

VESZÉLYEK:
o infrastrukturális fejlesztések elmaradása
o attrakciófejlesztés elmaradása
forráshiány miatt
o tudatos innováció helyett a konkurencia
másolása
o a stratégiai célokkal csak részben
egyetértő vállalkozói kör
o nem objektív adatokra épülő tervezés
o a különböző érdekeltségű csoportok
összefogása elmarad
o forráshiányos turisztikai vállalkozásoknál
a fejlesztések elmaradása
o vállalkozói érdektelenség
o következetlen marketingtevékenység
o rendelkezésre álló marketing
költségvetés elaprózódása
o elhúzódó döntések
o szakmaiságot nélkülöző döntések
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Gyula iránti turisztikai kereslet elemzése
Gyula turisztikai kínálatának áttekintése után megvizsgáljuk a vendégkör jellemzőit is. Ehhez
áttekintjük az elmúlt évek vendégforgalmi statisztikai adatait, a VisitGyula Card adatbázisában
összegyűlt információkat és az elmúlt egy évben Gyulán megfordult vendégek körében végzett saját
online kutatásunk eredményeit. Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy sikerül objektív képet kapnunk a
jelenlegi helyzetről, a vendégkör összetételéről és igényeiről.
Bemutatjuk a szóba jöhető célcsoportok fő jellemzőit is, ami reményeink szerint segít abban,
hogy a következő évek fejlesztési irányainak kijelölésénél a potenciális vendégek igényeit minél
jobban figyelembe vegyük. A jelenleg már meglevő, valamint a fejlesztések nyomán létrejövő új
attrakciók és termékek piacra vitelének sikerét a megfelelő célcsoportok kiválasztása biztosítja.
Ennek megalapozása érdekében foglalkozunk részletesen is ezzel a kérdéssel.

Gyula turisztikai vendégforgalmának jellemzői
A város vendégforgalmi statisztikai adatok egyértelműen mutatják, hogy Gyula
idegenforgalmára a belföldi vendégek erős túlsúlya a jellemző. Igaz, hogy az utóbbi hét évben több
mint duplájára nőtt az itt éjszakázó külföldiek száma, de így is számuk mindössze 15.751 fő volt 2014ben, ami a vendégek 13%-át jelentette.
Vendégek számának alakulása Gyulán (2005-2014)
Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (fő)
Vendégek száma az üzleti célú egyéb szálláshelyeken (fő)

18722

101314

79256

61744

50022

57120

61873

11172
9612 12667 13871
12952
61824

50943

50355

7651 8656

84951

12973 13419

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év

Forrás: KSH
Tekintettel arra, hogy a külföldi vendégek tartózkodási ideje csökkent ezzel párhuzamosan, a
külföldi vendégéjszakák aránya is csökkenő részesedét mutat mindkét szálláshelytípus esetében. Ezt
érzékelik a szálláshelyek tulajdonosai is. A Várfürdő egyértelműen ennél jelentősen magasabb
külföldi – főleg Romániából érkező - látogatóarányt jelzett a nyári időszakra, amiből arra
következtetünk, hogy az egynapos látogatók körében kiemelt vonzerőt képvisel a fürdő, viszont a
város által kínált többi lehetőség nem ösztönzi őket a maradásra. A fürdő számára természetesen
nagyon fontosak az egynapos vendégek is.
A külföldi vendégek 80%-a kereskedelmi szálláshelyen éjszakázik, de arányuk épp hogy eléri a
12%-ot ebben a szállástípusban.
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A vendégek megoszlása a kereskedelmi és az üzleti célú egyéb
szálláshelyek esetében (2014)
belföldiek

külföldiek

12%
16%

84%
88%

Forrás: KSH
A vendégéjszakák számának változása szintén egyértelmű emelkedő trendet mutat.
Gyakorlatilag a tíz év alatt megduplázódott a városban eltöltött vendégéjszakák száma, s noha a
gazdasági válságot az üzleti célú egyéb szálláshelyek jobban megérezték, a tavalyi év számukra is
csúcs volt.
Vendégéjszakák számának alakulása Gyulán (2005-2014)
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (fő)
Vendégéjszakák száma az üzleti célú egyéb szálláshelyeken (fő)

53801
38958

357516

313402

296690

238735

214358

200475

228292

40397 42179 49933 37180 32097
221977

198445

188728

25797 19801

41896

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év

Forrás: KSH
A tíz év alatt jelentős kapacitásbővülés is történt a kereskedelmi szálláshelyek körében,
melynek hatása megmutatkozik a vendégéjszakaszám változásában is. 2008 és 2014 között 6 – a fele
szálloda - kereskedelmi szálláshellyel bővült a kínálat Gyulán, ami 346 szobát jelentett összesen. Azt
is fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a vizsgált időszakban minőségi fejlesztések is történtek ebben
a szegmensben, melynek köszönhetően a 4*-os kategóriában 445 szobára bővült a szállodai kínálat.
(A besorolási rendszer változása miatt ennél részletesebb összehasonlító elemzésnek nem látjuk
értelmét, mert az adatok változása mögött sok egyéb ok húzódhat meg.)
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A statisztikai rendszer változásai ellenére azt kijelenthetjük, hogy a szállodai kapacitásbővítés
és minőségi fejlesztés egyértelműen nagyobb vendégforgalmat generál. A 2014-es év kiugró
eredményében a 2013 decemberében átadott AquaPalota iránti fokozott érdeklődés is
megmutatkozik.
Összegezve az eddigieket kijelenthetjük, hogy a fürdő, mint fő attrakció és a szálláshelyek
párhuzamos fejlesztése adja meg a lehetőségét a növekvő vendégforgalomnak. Az adatok mögötti
összefüggések világosan mutatják a két terület szinergiáját, amit a jövőbeni fejlesztéseknél is
tudatosan célszerű kihasználni.
Átlagos tartózkodási idő változása 2005-2014 között
Vendégek átlagos tartózkodási ideje kereskedelmi szálláshelyeken (éj)
Vendégek átlagos tartózkodási ideje üzleti célú egyéb szálláshelyeken (éj)

3,7
3,4

3,9

4,2
3,6

3,6
3,7
3,3 3,5

4,3
2,9

3,9

3,7

2,9

3

3,7
3,1

3,5
2,9

2,3

2005.
év

2006.
év

2007.
év

2008.
év

2009.
év

2010.
év

2011.
év

2012.
év

2013.
év

2014.
év

Forrás: KSH

A tartózkodási időt vizsgálva világosan látszik az a nemzetközi turisztikai trend, miszerint
csökken a tartózkodási idő. A viszonylag csekély mértékű süllyedés a gyógyhelyek általános
jellemzője. A trendkutatók szerint az utazási szokások terén a közeljövőben nem várható fordulat.
Inkább azt a célt kell szem előtt tartani, hogy a vendégeket visszatérésre ösztönözzük, mivel az is
jellemző trendje napjaink turizmusának, hogy gyakrabban kelnek útra az emberek.
Motiváció - belföldi többnapos utazások esetében (2014)
kulturális
rendezvény,
sportrendezvény
1%

hobbi jellegű hivatalos út
munkavégzés
2%
3%
egészségmegőrzés,
wellness
szórakozás,
5%
pihenés, sport
29%
rokon, barát,
ismerős
meglátogatása
60%

Forrás: KSH
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Ezzel összefüggésben érdemes vizsgálni a többnapos belföldi utazásokon résztvevők
motivációit. 2014-ben kifejezetten egészségturisztikai céllal a többnapos utazáson résztvevők 5%-a
utazott, akik jellemző tartózkodási ideje 3,5 éjszaka, ami – a táborozásokat leszámítva – a többi
motivációval összevetve a legmagasabb.
A Gyulára érkező külföldieknek átlagosnál rövidebb időt töltenek a városba mindkét
szálláshelytípus esetében, amiből arra következtetünk, hogy valószínűleg nem gyógykezelésre
érkeznek.
A vendégkör elemzése a VisitGyula Card adatbázisa alapján
Annak ellenére, hogy egy év sem telt el a gyulai turisztikai kártya, a VisitGyula Card
bevezetése óta és a rendszer teljes körűen még nem épült ki, a 2014 júliusa és 2015 június közepe
között kiadott kártyáknak köszönhetően néhány információt megtudhatunk a Gyulára érkező
vendégekről. Tekintettel arra, hogy évente átlagosan 120ezer vendégérkezést regisztrálnak a
városban, a 11 hónap alatt kiadott kártyák nagyjából a vendégek 2,5%-ához jutottak el.
A működés első 11 hónapjában 38 szálláshelyen jutottak hozzá a vendégek a kártyához,
melyek között 30 apartman, vagy vendégház és 8 kereskedelmi szálláshely található. Ez a üzleti célú
egyéb szálláshelyek 9%-át és a kereskedelmiek 32%-át jelenti. Ezek az arányszámok mutatják, hogy a
jövőben van még tartalék a rendszerben. A város turisztikai piacon való versenyképességének
szempontjából megfontolandó, hogy mennyiben tudja a VisitGyula Card betölteni a funkcióját ilyen
feltételek mellett. Meglátásunk szerint a szálláshelyi oldal bővítése jelentősen javítaná a felhasználók
számát, így a kedvezményadói kör is elégedettebb lenne a kártyás forgalommal. A szolgáltatói kör
bővülése szintén kívánatos lenne annak érdekében, hogy a rendszer megfeleljen az idegenforgalmi
adó befizetési fegyelmének erősödésével kapcsolatos elvárásoknak. Ugyanis ez feltételezi, hogy a
vendég kéri a VisitGyula Card-ot, mivel élvezni szeretné annak előnyeit. Az egyensúlyt a rendszer
hátterében meghúzódó refinanszírozás hivatott biztosítani, ahogy az a kártya megvalósíthatósági
tanulmányában szerepel is. Az eredeti elképzelések teljes körű megvalósítása a következő időszakban
mindenképp kívánatos az előbb már említett versenyképesség miatt.
A kiadott mintegy 3200 db kártya 52%-át a kereskedelmi szálláshelyeken aktiválták, azaz
átlagosan szálláshelyenként 196 darabot, a fennmaradó 1450 pedig az apartmanokban,
vendégházakban került kiadásra 11 hónap alatt. Az összes aktivált VisitGyula Card közül mindössze
132 darab került külföldiek kezébe.
A kezdeti nehézségek ellenére 2736 felnőtt és 383 fő 12 év alatti gyerekre vonatkozó adat áll
rendelkezésünkre. A helyzetelemzésünk szempontjából a vendégkör összetételének és tartózkodási
idejének időbeni változása bír jelentőséggel.
Az világosan látszik, hogy a nyári hónapokban – júliusban és augusztusban – a vendégek
legnagyobb csoportját a gyerekes családok teszik ki, míg az elő- és utószezoni időszakban a 26 és 45
közötti párok vannak a legtöbben, illetve a második legnagyobb csoportként a senior korosztály. A
tartózkodási idő is eltérő az évszakok függvényében: a legfeljebb 3 éjszakát eltöltő vendégek 73%-a
szezonon kívüli időszakokban érkezik. A gyerekes családok jellemzően nyáron érkeznek, és 4-6
éjszakát töltenek a városban.
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Vendégek megoszlása tartózkodási idő szerint
(2014. 07. 01. - 2015. 06. 15.)
7-14 éj
9%

4-6 éj
29%
1-3 éj
62%

Forrás: VGYC adatbázis adatai
Az adatokból ennél pontosabb megállapításokat még nem lehet levonni, de mindenesetre
fontosnak tartottuk bemutatni. A szolgáltatók a helyszíni beszélgetésekben egyébként egyöntetűen
megerősítették az előbb leírt tendenciát. Ahhoz, hogy ezt trendként kezelhessük, még szükség van a
következő év adatainak ismeretére is és valószínűleg 2015 folyamán a szálláshelyek is nagyobb
gyakorlatra tesznek szert a kártya kiadásában, így jóval több adat áll majd rendelkezésre.
A legnépszerűbb kedvezmény – nem meglepő módon – a Százéves Cukrászda által nyújtott
volt, melyet jelentősen kisebb arányban követtek a többiek: a kerékpárkölcsönzés és a városnéző
garantált program. November és március között lehetett a Várfürdőben található Castello
Szaunapark szolgáltatásait igénybe venni, mellyel a kártyatulajdonosok 13%-a élt.
Jóval több információ állna rendelkezésre a turisták városon belüli mozgásáról és
tevékenységéről, ha az előbb már említett változások a kibocsátási és az elfogadói oldalon
megtörténnek a közeljövőben. Ráadásul a kártyát számtalan olyan elektronikus funkcióval is lehetne
bővíteni, ami további konkrét adatokat biztosítana a tervezéshez, vagy a létrejött attrakciók
monitoringozásához.

A vendégkör elemzése saját kutatás alapján
2015 júniusában online lekérdezést folytattunk a 2014-15 folyamán, Gyulán legalább egy
éjszakát eltöltő vendégek körében, melyben segítségünkre voltak a szállodák és vendégházak,
apartmanok munkatársai is. Június 17.-ig mintegy 700 értékelhető válasz érkezett be, melynek
eredményeit mutatjuk be az itt következőkben. A kitöltés még tovább folytatódik, a későbbiekben
még pontosabb információk állnak majd rendelkezésre. A fő tendenciák bemutatására – úgy
gondoljuk – ez a minta is támpont lehet.
A válaszadók 61%-a már többször is járt a városban, így külön is tudjuk vizsgálni az esetleges
eltéréseket. Érdekes, hogy az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégei esetében ez az arány
alacsonyabb, azaz 51%-uk járt már többször Gyulán, a 3*-os szállodákban megszállók között 58%-os a
visszatérők aránya, míg a 4*-os hotelek vendégeinél 65%-ban voltak visszatérők. Úgy tűnik, hogy a
magasabb színvonalú szolgáltatás és vendégkezelés erősebb motivációt jelent a későbbiekben a
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visszatérésre. A megkérdezettek 76%-a az utolsó másfél évben tartózkodott Gyulán, 9%-uk 2012
előtt, azaz a többség megfelelően friss élményekkel és információkkal rendelkezik.

Megoszlás az igénybe vett szálláshelyek szerint
szobakiadónál kemping
barát, rokon
3%
1%
1%
üdülőszövetkezet
panzió
6%
5%
bérelt
apartman
12%
hotel 1-2*
1%

hotel 4*
50%
hotel3*
24%

saját kutatás alapján

A kérdőív kiküldésében a szállodák munkatársai voltak segítségünkre, ez tükröződik a
szálláshelyek szerinti megoszlásban. Ugyanakkor a hivatalos KSH vendégéjszaka adatok megoszlását
nézzük a szálláshelytípusok között, pontosan ezt látjuk, azaz a kereskedelmi szálláshelyeken
realizálódik a forgalom 87%-a, míg az egyéb szálláshelyeken a 13%. A KSH statisztikából az is kiderül,
hogy a vendégérkezések 51%-át regisztrálják Gyulán a 4*-os kategóriában. Ezek alapján
kijelenthetjük, hogy a minta megfelel a reprezentativitás ezen feltételének.
Utazási motiváció
80%

pihenés, szabadidő eltöltése
49%

fürdőzés (gyógykezelés nélkül)

46%

városlátogatás
19%

AquaPalotában wellnessezés
gyógykezelés

6%
8%

aktív kínálat
Várszínház előadása

2%

rokonlátogatás

2%

hivatásturizmus

2%
saját kutatás alapján

A motivációkra vonatkozó kérdés esetében többet is be lehetett jelölni, amivel éltek is a
megkérdezettek. A különböző keresztszűrések elvégzése során eltérést nem tapasztaltunk, egyedül a
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gyógykezeléseket megjelölő szegmensben volt eltolódás az igénybe vett szállástípus esetén a
középkategória felé.
Olyan, aki a pihenést, szabadidő eltöltését nem jelölte meg, a minta közel 10%-a, 59 fő volt. E
csoport fele fürdőzés miatt érkezett, egyharmaduk a városra is kíváncsi volt. Kifejezetten csak
városlátogatási céllal a teljes minta 5%-a érkezett Gyulára.
A teljes minta 36%-ára volt jellemző, hogy úgy a városlátogatást, mint a Várfürdő valamelyik
egységének felkeresését megjelölte, azaz a Gyulán járva nem hagyta ki sem a fürdőzést, sem a
látnivalókat. Erre a csoportra jellemző, hogy 70%-ban a gyógykezeléseket nem, de a fürdőt, vagy/és
az AquaPalotát mindenképp igénybe veszik.
A megkérdezettek 40%-a a motivációi között a Várfürdő egyetlen szolgáltatását sem jelölte
be, miközben majd 90%-ban a pihenés, szabadidő eltöltése volt utazásának fő motivációja. A
részletesebb vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy ez a kör döntő többségben a 4 és 3*-os
szállodák vendége volt, ahol wellness részleg is található a házban, mely úgy tűnik az ő igényeiket
kielégítette.
Minta megoszlása tartózkodási idő szerint
1 éj
7, vagy több éj 2%
6%

2 éj
36%

4-6 éj
30%

3 éj
26%
saját kutatás alapján

A korábbiakban már részletesen elemeztük a keresleti oldalt, így azzal teljes összhangban áll
a lekérdezés eredménye. A 2 éjszakát Gyulán töltő vendégek 85%-a szállodában száll meg, a 4-6
éjszakások között már nagyobb arányban (25%) szerepelnek a magánszálláshelyek.
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Utazási döntést befolyásoló tényezők
46%

korábbi tapasztalatok

30%

interneten találtam egy számomra vonzó ajánlatot

25%

ismerősök ajánlása

20%

interneten látott hirdetés keltette fel az érdeklődésemet
a szálláskupont itt lehetett beváltani

5%

TV, rádió, újság hirdetés keltette fel az érdeklődésemet

5%

rokonaim, barátaim élnek itt

3%

ajándékba kaptam az utazást

3%

orvosom ajánlotta

2%

üdülési jog

2%

nyertem az utazást

1%

Az utazási döntést befolyásoló tényezők szintén az előzetes várakozásoknak megfelelően
alakultak. A kellemes korábbi tapasztalatokkal rendelkezők egyharmada ugyanakkor az interneten
látott hirdetés, vagy kedvező ajánlat miatt is választotta Gyulát úti célnak. Ez méginkább így történik
az ismerősök ajánlása esetén, azaz mindenképp tájékozódnak az interneten is az emberek. Az
interneten hirdetést és jó ajánlatot találók között is természetesen egy jelentős közös halmaz is
található (40%). Ugyanez látható a hagyományos médiumok által felkeltett érdeklődés esetén:
keresnek az interneten számukra megfelelő ajánlatot.
Meglátogatott helyek előfordulási gyakorisága
Gyulai Várfürdő
Gyulai Vár
cukrászdák
szervezett városnézés
múzeumok, kiállítások
város látnivalói
séta a városban
Várszínház, koncertek, rendezvények
aktív kikapcsolódás
kirándulások a környékre
gyulai gasztronómia
szállodai programok

57%
57%
35%
23%
21%
19%
17%
15%
13%
10%
7%
4%
saját kutatás alapján

A résztvevők arról is nyilatkozhattak, hogy itt tartózkodásuk alatt milyen attrakciókat
látogattak meg, mivel töltötték el az időt. Itt is a várakozásoknak megfelelő eredményeket kaptunk,
azaz a vár és a fürdő egyforma népszerűségnek örvend. Voltak, akik konkrét rendezvényt, vagy
programot neveztek meg. Az adatokból mindenképp látszik, hogy az egészségturisztikai és a kulturális
kínálat remekül kiegészíti egymást, ezáltal is növelve a város iránti érdeklődést.
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Célpiacok és célcsoportok meghatározása
A helyzetelemzés végeztével egyre világosabban láthatók azok a Gyula számára kívánatos
fejlesztések, melyek hosszú távon biztosítják a turizmus prosperitását. Anélkül, hogy a konkrét
szolgáltatásokat, vagy termékeket felsorolnánk, a terméktípusokat sorra véve jelöljük itt most ki a
célpiacokat és célcsoportokat, melyeket majd frissíteni kell a megvalósítástól függően.
külföld

célcsoport(ok) és jellemzőik

belföld

RO, SRB,
SK, UA
EU nyugati
országai*

1. betegségükből gyógyulni
vágyók, átlagos, vagy a feletti
jövedelemmel rendelkezők,
fürdőkultúrára nyitott,
egészségtudatosak
2. speciális igényű, gyógyulni
vágyó, kísérővel utazó
emberek,
1. fiatal párok, baráti társaságok, élménykereső életstílus
2. családok nagyobb gyerekkel

főváros és az
agglomeráció,
megyeszékhelyek, a város
körzetében
található
települések
Dunától keletre
eső és Tiszántúli
megyék nagyobb városai

ua., mint a külföldieknél
1., 2.,
3. középkorú párok,
gyerek nélkül (50+)

EU nyugati
országai*

egészségtudatos, igényes,
átlag feletti jövedelmű
középkorúak és seniorok

főváros és az
agglomeráció,
Kecskemét,
Debrecen, Győr

1.ua., mint a külföldieknél
2. hazai nagyvállalatok
menedzsmentje

RO, SRB

1. egészség- és környezettudatos fiatal párok, baráti
társaságok
2. családok nagyobb gyerekkel

Alföld, É-Mo.,
Közép-Mo.

ua. ,mint a külföldieknél
1.
2. gyerekes családok

EU

amatőr és profi sportolók,
sportegyesületek

országos

1. ua., mint külföldiek
2. parasportolók
egyesületei

Alföld, É-Mo.,
Közép-Mo.

1. iskolások (itt a tanárok
lesznek majd a célcsoport)
2. környezettudatos,
nyitott fiatalok
3. gyerekes családok
4. nyugdíjas természetjárók
1. ua., mint a külföldiek
2. nyitott, átlagos
jövedelmű, szellemi
munkát végzők
3. szakmai érdeklődők,
tanulni vágyó felnőttek

RO, SRB

ökoturizmus

sportturizmus

aktív
turizmus

medical
wellness

egészségturizmus

gyógyturizmus

terméktípus

kulturális
turizmus

RO, SRB

1. zenei- és gasztronómiai
érdeklődésű felnőttek
2. testvérvárosok lakói

főváros és az
agglomeráció,
megyeszékhelyek, a város
körzetében
található
települések

célcsoport(ok) és
jellemzőik
ua., mint a külföldieknél
1., 2.,
3. tartósan beteg
gyereket nevelő
családok**

*: abban az esetben, ha a nyugati egészségpénztárakkal lesznek kötve a szerződések - **: a szolgáltatás és a személyi feltételek esetén
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Gyula versenytársai és turisztikai jellemzőik
A versenytársak tekintetében megoszlanak a vélemények. Ennek oka az, hogy különböző
szempontok alapján kereshetjük a hasonlóságokat az egyes turisztikai desztinációk között, vagy
elkülönítve, az egyes kínálati elemek között. Ez utóbbi alapján Gyula, mint gyógyhely
versenytársainak tekinthető Hajdúszoboszló, Bük, Sárvár, Zalakaros, Harkány. Ha az alkáli-hidrogénkarbonátos gyógyvíz kerül a középpontba, akkor Zalakaros és Debrecen. Itt nyilván figyelembe kell
venni a gyógyvíz hatását és a betegségek körét, melynek megelőzésében, gyógyításában a víz
összetétele a döntő, hiszen a gyógyturizmus körében egész más szempontok befolyásolják az úti cél
kiválasztását. Ráadásul az utazási motivációra vonatkozó kutatások mintegy 5%-ot jeleznek az
egészségturizmus terén összesen.
Ha a legújabb fejlesztés, az AquaPalota élményelemeit vesszük alapul, akkor sokkal sűrűbb a
mezőny. A nyitás évében tapasztalt érdeklődést fenntartani és tovább növelni komoly feladat. A
nemzetközi szakirodalom által elfogadott elveket alapul véve, az ilyen jellegű attrakciók
vonzáskörzete 100 km, azaz ezen a körön belül vizsgálandó a potenciális vásárlóerő, azaz a piac
mérete. Ha ezt vesszük alapul, akkor a versenytársak Mórahalom, Szeged, Orosháza és esetleg
Debrecen.
név, vagy város
medence (db)
csúszda (db)
szauna (db)
AquaPalota, Gyula
19
5
12
Aquaticum, Debrecen
20
12
10
Szt. Erzsébet, Mórahalom
20
3
8
Aquapolis, Szeged
17
13
5
Hagymatikum, Makó
15
4
9
Orosháza
12
2
10
A mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő látogató elszívó hatását a Gyulai Várfürdő vezetői is
érzékelik, mintegy 150ezerre teszik az ennek köszönhető veszteséget. Főleg a Szerbiából érkezők
körében tapasztalható ez a hatás látványosan, igaz ezek a vendégek többnyire csak egy napra
érkeznek Magyarországra.
A versenytársak számbavételénél a fürdők esetében természetesen a határ túloldalán épülő
aquaparkokat, fürdőket is figyelemmel kell kísérni, mivel hasonló hatásra az ő esetükben is lehet
számítani.
Amennyiben a várost egy olyan desztinációnak tekintjük, melynek ma már nem egyes
attrakciói, hanem komplex kínálata a vonzó a turisták számára, akkor jóval árnyaltabban tudjuk
kijelölni a célcsoportok, s ebből adódóan, a versenytársak körét. Gyula abban a szerencsés
helyzetben van, hogy nem egyetlen attrakcióval – a gyógy- és élményfürdővel – rendelkezik, mint
például Bükfürdő, vagy Zalakaros, hanem mindezt egy komoly történelmi és kulturális múlttal
rendelkező településen kínálja. Ahogy a város szlogenje is utal rá: Gyula a történelmi fürdőváros.
A desztináció menedzsment szemlélete megkívánja azt a rendszerben történő gondolkodást,
mely egyszerre veszi figyelembe az érintett célcsoportokat és azok életstílusát, értékrendjét és
döntési mechanizmusát. Gyula esetében megcélzott csoportok számára a városi környezet, a
kulturális kínálat legalább olyan vonzó, mint a Várfürdő. Ebben a vonatkozásban sokkal inkább
versenytárs Eger és Sárvár.
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A turisztikai piacon elfoglalt helyezési sorrendet sok tényező és adat alapján is ki szokták
számolni. Gyula az előkelő 5. helyet foglalja el a kereskedelmi szálláshelyeken realizált belföldi
vendégéjszakák tekintetében, jóval maga mögé utasítva például Bükfürdőt. Egy település lakói
számára a turizmus volumene a turisták hozzájuk képest mutatkozó arányában érzékelhető, valamint
az abból származó bevétel járul hozzá életminőségének javulásához, amit szintén érzékel egy
bizonyos szint felett. Ezen megfontolásból vizsgáltuk a lehetséges versenytársak helyzetét a
vendégszám, az idegenforgalmi bevételek nagyságrendje szerint:
1 helyi lakosra 1 napra jutó
1 helyi lakosra
IFA/IPA aránya IFA/helyi
jutó vendégvendégszám
jutó IFA (Ft)
adóbevételek
szám
aránya
1.
Zalakaros (54)
Hévíz (3017)
Hévíz (89,2)
Hévíz (1,43)
Hévíz (34%)
2.
Bük
Hajdúszoboszló Bük
Zalakaros
Zalakaros
3.
Hévíz
Bük
Zalakaros
Harkány
Bük
4.
Harkány
Sárvár
Harkány
Bük
Hajdúszoboszló
5.
Sárvár
Zalakaros
Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló Harkány
6.
Hajdúszoboszló Eger
Sárvár
Sárvár
Sárvár
7.
Eger
Gyula (1197)
Gyula (20,5)
Gyula (0,11)
Gyula (4%)
8.
Gyula (3,6)
Harkány
Eger
Eger
Eger
A táblázat jól mutatja, hogy az egyes települések életében mennyire meghatározó a turizmus és az
abból származó bevételek. A lista elején szerepelnek a kis lélekszámú és más gazdasági ágazatban
kevéssé érdekelt települések, azaz a sorrend semmilyen negatív jelenséget nem mutat. Amennyiben
a turizmus jelentőségének növelése településszintű stratégiai cél, akkor viszont ezen értékek
emelését javasolt megcélozni, s a mutatókat indikátorként alkalmazni.
Az eddig elmondottak alapján a települési jellemzők és a turisztikai adottságok, valamint a
megcélzott célcsoportok alapján a versenytársaknak Eger, Hajdúszoboszló, Harkány, Sárvár és
Zalakaros tekinthető, természetesen eltérő mértékben és területen. A városlátogatás, a kulturális
turizmus és az egészségturizmus komplex élményét a felsoroltak közül Gyulán kívül Eger tudja még
nyújtani. Amennyiben a jövőbeni fejlesztések az aktív és sport turizmus irányába is sikeresek lesznek,
az tovább bővíti ezt a komplexitást. Ez utóbbi pedig nélkülözhetetlen a versenyképesség növeléséhez.
A versenytársak turisztikai infrastruktúráját összevetve Gyuláéval rögtön szembeötlik a város
előnytelen szálláshelyi struktúrája, mely komoly akadályt jelenthet a vendégérkezések és a turisztikai
bevételek növelése terén.
kereskedelmi
szállodák száma (db)
szállodák kapacitása
szállodai kapacitás
szálláshelyek
(férőhely)
aránya (%)
kapacitása
Hajdúszoboszló (7705)
Hajdúszoboszló (34)
Hévíz (5880)
Hévíz (78)
Hévíz (7501)
Hévíz
Hajdúszoboszló (4971)
Zalakaros (73)
Bük (5370)
Harkány (13)
Bük (3406)
Sárvár (70)
Sárvár
Zalakaros (3997)
Zalakaros (2908)
Hajdúszoboszló (64)
Bük
Gyula (3481)
Bük (10)
Sárvár (1950)
Gyula
Sárvár (2785)
Harkány (1485)
Harkány (61)
Zalakaros
Harkány (2431)
Gyula (1458)
Gyula (47%)
A táblázatból jól látszik, hogy a versenytársak esetében a kereskedelmi szálláshelyek között jóval
nagyobb hányadot tesznek ki a szállodai férőhelyek, ráadásul a 4-5*-os kategória magas arányú
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(Sárvár esetében a szállodai férőhelyek 77%-a tartozik ide). Gyuláról is hiányzik a színvonalas
középkategóriájú szállodai kapacitás. A jelenlegi szerkezet mindenképp versenyhátrányt jelent.
A versenytársak elemzésénél nem hagyható ki a gyógyvíz kapcsán történő összehasonlítás.
Noha a vendégkör kisebb részét érinti, mégis érdemes erre kitérni, mivel a jövőben ezt az oldalát
erősíti a Gyulai Várfürdő a tervek szerint.
A víz összetételét a mellékletben egy összehasonlító táblázatban mutatjuk be. A téma
szempontjából számunkra fontosabb, hogy melyik fürdőben, milyen betegségek kezelésére,
gyógyítására vannak felkészülve, illetve milyen árszínvonalat érvényesítenek az adott fürdőben.
gyógyhely
GYULA

DEBRECEN

EGER

HAJDÚSZOBOSZLÓ

betegségek, amire a gyógyvíz javallt
ekcéma, pikkelysömör
csont-, ízületi-, szalagsérülések, műtétek, protézisek beültetése utáni
rehabilitáció, csontritkulás, gerinc degeneratív (kopásos) megbetegedései,
idült ülőidegzsába, ízületek kopásos (degeneratív) betegségei, ízületi és
csontműtétek utáni utókezelés, karidegzsába kis és nagy ízületek kopásos
betegségei, krónikus derékfájás, krónikus ízületi gyulladások, porckorong
betegségek okozta panaszok, traumatológiai műtétek utókezelése
idült nőgyógyászati gyulladások, urológiai gyulladások
érszűkület
ekcéma
isiász
Bechterew-kór bénulás utókezelése
csontritkulás, gerinc degeneratív (kopásos) megbetegedései, ízületek
kopásos (degeneratív) betegségei, ízületi gyulladás, lágyrész reumatizmus,
porckorongsérv sérülések utókezelése
nőgyógyászati és urológiai gyulladások
meddőség
érszűkület
Reumatikus és mozgásszervi megbetegedések degeneratív formái (pl.
Artozis, Spondilartrozis, Diskopatia)
Krónikus gyulladásos gerincoszlop és ízületi megbetegedések (pl. PCP,
Bechterew-kór)
Kötőszöveti reumák
Szekunder izületi megbetegedések, az anyagcsere zavaroknál fellépő izületi
fájdalmak (pl. köszvény, cukorbetegség)
Törések, baleseti sérülések, mozgásszervi műtétek utáni állapot
rehabilitációja
Ízületi, porckorong operációk elő – és utókezelése
Nőgyógyászati problémák (pl.ciklikus zavarok, terméketlenség, krónikus
gyulladások)
Vegetatív idegrendszeri zavarok, fáradékonyság elleni roborálás
Krónikus mozgásszervi fájdalmak, degeneratív vagy gyulladásos ízületi vagy
gerinc elváltozások( pl. Artrozis, Diskopatáia, PCP, Bechterew-kór)
Törések, baleseti sérülések, mozgásszervi műtétek utáni állapot
Krónikus, periférikus az idegrendszerrel összefüggő panaszok (pl. isialgia,
polineuropatia, parezis)
Agykárosodások okozta bénulások utókezelése
Idült nőgyógyászati megbetegedések
Bizonyos bőrbetegségek (pl. psoriazis, ekzéma)
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HARKÁNY

mozgásszervi- és ízületi betegségek megelőzése, gyógyítása,
csontritkulás,
krónikus nőgyógyászati gyulladások
nyirokkeringés zavarainak javítása
pikkelysömör (psoriasis)
SÁRVÁR
Krónikus, degeneratív gerinc és izületi betegségek
Gyulladásos mozgásszervi betegségek krónikus fázisai
Lágyrész reumatizmus
Izomgörcsök oldása
Izomzúzódások, izületi rándulások
Sportsérülések balesetek utókezelése
Ideggyógyászati betegségek ill. idegsebészeti műtétek utáni állapotok
Ortopédiai, reumasebészeti műtéteket követő utókezelések
Krónikus nőgyógyászati gyulladásos betegségek, meddőség egyes fajtái
Változáskori tünetcsoport
Krónikus légzőszervi betegségek
Utókezelés a légutak heveny gyulladása után
Asthma bronchiale
ZALAKAROS
Krónikus nőgyógyászati megbetegedések, bizonyos fogíny betegségek
Balesetek, ortopédiai, idegsebészeti és sebészeti gyógyítások utókezelése
Reumatikus és mozgásszervi megbetegedések degeneratív formái (pl.
Artrozis, Spondilartrozis, Diskopatia)
Krónikus gyulladásos gerincoszlop és izületi megbetegedések (pl. PCP,
Bechterew-kór)
Kötőszöveti reumák (izom- és ízületi szalagok megbetegedései)
A táblázatban azonos színnel jelöltük a betegségeket, így jól elkülönül, hogy melyik
gyógyfürdőben, melyik betegségeket tudják kezelni. Ennek segítségével könnyen meghatározható,
hogy a hasonló adottságú helyek közül melyek azok, melyek komolyabb versenytársak a gyógyászat
terén. Ebből a szempontból Eger és Debrecen adottságai esnek a legközelebb a gyulai gyógyvízéhez.
Ennél mélyebben nem taglalnánk megfelelő kompetencia hiányában, de a szakemberek könnyen
meghatározhatják azt a néhány betegséget és kezelésüket, melyhez minden feltétel adott, de
ugyanakkor kevés helyen elérhető.
A versenyképesség egyik fontos területe a szolgáltatások ár-érték aránya. A következő
táblázat az egyes fürdők teljes árú főszezoni napi belépőjegy árait hasonlítja össze:
település
Gyula
Hajdúszoboszló
Gyopárosfürdő
Debrecen
Eger
Harkány
Bükfürdő
Nyíregyháza
Szeged
Zalakaros
Mórahalom

gyógyfürdő
1800
1800
1900
2900
2500

élményfürdő
uszoda
3890
3400
1100
2200
2900

strand
Szaunapark: +990
1800
szauna: +1600
1100 szauna: +1650
1600

2800
2900

szauna: +3400

4500
3950

inkl. Szauna

2400
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A turisztikai kapcsolatrendszer bemutatása
A városban 2011-ben alapították meg a helyi szintű turisztikai desztináció menedzsment
szervezetet, melynek jogi formája nonprofit Kft. A tulajdonosai között 50%-os hányaddal szerepel
Gyula Város Önkormányzata, egyenként 7,14% hányaddal öt legnagyobb szállodája, illetve a Gyulai
Idegenforgalmi Egyesület. Ez utóbbi 1991 óta működik a városban és fogja össze a turizmusban
érdekelt vállalkozásokat, természetes személyeket és civil szervezeteket.
A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.-t, mint helyi TDM szervezetet 30-as sorszámmal vette
nyilvántartásba a Nemzetgazdasági Minisztérium Turizmus Főosztálya.
A döntéseket háromnegyedes szótöbbséggel hozzák meg a társaság taggyűlésén a tagok, de
néhány kérdésben egyhangú támogatásra van szükség, mégpedig a társasági szerződéssel
kapcsolatos kérdések, az új kötelezettségvállalás, az egyes tagok jogait érintő kérdések és az üzleti
terv elkészítésével kapcsolatos szempontok kidolgozása terén.
A szervezet fő céljai az alábbiak:










Kialakítani és biztosítani Gyula városának új szemléletű, magasabb minőségű, korábbinál
hatékonyabb turisztikai menedzsmentjét.
A városi turisztikai marketing feladatok összehangolása, koordinációja.
A város turisztikai szereplőinek desztinációs szemléletű és területi elvű összefogása, szakmai
együttműködési hálózatba szervezése.
A város turizmusának fejlesztése, a versenyképesség megőrzése, illetve erősítése.
A vendégéjszaka-szám és az idegenforgalmi adóbevétel növelése.
A turisztikai piaci siker elérésével a terület fejlődésének, illetve az ott élők életminőségének,
jólétének növelése.
Szezonalitás negatív hatásainak csökkentése
Ártartás vagy –emelés az ár/érték arány javítása révén.
Új tagok bevonása a szervezet működésébe (a Gyulai Idegenforgalmi Egyesületen keresztül)
A célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat kell ellátni:










A tagok által egyhangúan elfogadott, minimum középtávú turisztikai koncepció, desztináció
fejlesztési stratégia elkészítése
Tagok által közösen létrehozott, tagok kínálatába beépített városi „egységcsomagok”
kialakítása
Visitgyula.com folyamatos innovációja
Desztináció szintű piacra vitel – belföld és nemzetközi szint
Desztináció szintű üzleti és szakmai partneri együttműködések kialakítása, ösztönzése
Képzés, szemléletformálás
TDM szervezeti fejlesztésre kiírt pályázat előkészítése, benyújtása és megvalósítása,
projektmenedzsment feladatok ellátása
A felsőbb szintű és szakmai szervezetekkel történő együttműködés, egyeztetés:
Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar TDM Szövetség, Magyar Turizmus Zrt. Magyar
Fürdőszövetség, stb.
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Munkaszervezet működtetése: Tourinform iroda, Back Office és Rádió Történeti Kiállítás.
Átlagos statisztikai létszám: 6-7 fő.

A TDM szervezet öt éves működése sikeres, amit a vendégforgalmi adatok folyamatos pozitív
irányú változása is bizonyít. A TDM szervezet megalakulását követő beindítási időszakot nagyban
segítette a DAOP-2.1.3-11-2011-002 pályázatán elnyert támogatás az összesen 118,25 millió Forintos
„Gyógyhelyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet fejlesztése Gyulán” elnevezésű
projekthez.
A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. finanszírozása jelenleg stabil lábakon áll, mely az említett
eredményes műkködésnek az alapja és feltétele. A társasági szerződés 2016-ig rögzíti egyébként a
finanszírozás mértékét és módját az egyes tagok esetében. A hosszú távú eredményes működés
érdekében célszerű a jövőben is hasonló módon folytatni ezt a bevált gyakorlatot.
Ahogy a feladatok felsorolásából is kitűnik, a szervezetnek jelentős koordináló szerepe van a
turizmus terén, így természetesen igen kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A szakmai
szervezetekkel szoros és folyamatos kapcsolatot ápol a szervezet, melynek ügyvezetője a Magyar
TDM Szövetség elnökségi tagja.
A város hagyományaiból adódóan élénk civil életet él, számtalan civil szervezete közül 63
közhasznú. A városban 370 bejegyzett ilyen szervezet működik, melyek közül 202 egyesület, 168
alapítvány. Éves szinten több mint száz rendezvényt szerveznek városszerte, melyek közül néhánynak
turisztikai jelentősége is van, mint a Gyulai Kolbász és Sódarmustrának – a Gyulai Hentesek
Hagyományőrző Egyesülete égisze alatt -, vagy a Gyulavári Kastélynapoknak, a Mézeskalács
Fesztiválnak. Ez utóbbi fesztivál a Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület szervezésében
zajlik évek óta. A gasztronómia területén lehet partnere a helyi TDM szervezetnek a Pannon Konyha
és Bor Hagyományőrző Egyesület és a Hagyományos Magyar Termékek, Hungarikumok
Népszerűsítéséért Egyesület.
A város és környékének színes sportéletében jelentős szerepet játszanak a civil szervezetek,
melyek közül a legtöbb széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezik minden bizonnyal. Jelen
stratégiában javaslatot teszünk majd a sportturizmus irányába történő nyitásra, melyben
mindenképp számítunk partnerként ezekre az egyesületekre és kapcsolatrendszerükre.
A sportegyesületek között számos lósporttal kapcsolatos egyesület van, de az asztalintenisz,
kosrálabda, a karate különböző ágai, a squash, az íjászat is érdekes lehet. A teljesség igénye nélkül
sorolunk fel néhány potenciális partnert a sportturizmus erősítésében: Gyulai Lovas Turisztikai és
Sport Egyesület, Gyulai Szabadidős Lövész Egyesület, Power-Spin és Aerobic Egyesület, Gyulai
Sakkozásért Egyesület, Gyulai Tenisz Alapítvány, Gyulai Vívósportért Alapítvány, Grosics Akadémia
Futallklub, Dr. Regele Károly Senior Úszó Klub, Atlas-Power Tereprally és Erőemelő Sportegyesület,
ZERGE Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület, Eger Hotel Darts Club Gyula, Bábolnai Arab Távlovagló
és Távhajtó Egyesület, BORIS-TEAM Lovassportegyesület.
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TURISZTIKAI TERMÉKEK SWOT ANALÍZISE
ERŐSSÉGEK
GYÓGYTURIZMUS:
o nemzetközi szinten ismert gyógyvíz
o Gyula minősített gyógyhely
o folyamatos fejlesztések
o szép természeti környezet
o kórházi háttér van a városban
o műemléki környezet
o szakképzett személyzet
o nemzetközi szinten kedvező ár-érték arány

GYENGESÉGEK
o
o

o
o
o
o
o

EGÉSZSÉGTURIZMUS:
o Gyula országos ismertsége
o az új AquaPalota vonzereje
o bővülő kínálat a gyerekes családok számára
o szép természeti környezet
o wellness szolgáltatások több szállodában is
elérhetők
KULTURÁLIS TURIZMUS:
o bevezetett, népszerű rendezvények
o félévszázados múltú Várszínház
o magas színvonalú előadások
o téglavár egy kuriózum
o bőséges programkínálat nyáron
o országosan ismert gasztronómiai termékek
(kolbász, pálinka)
o híres cukrászdák
o Almásy-kastély fejújítása
o gazdag épített örökség Gyulán és a
környéken
AKTÍV TURIZMUS:
o több kerékpárkölcsönző a városban
o több csónakázási lehetőség a városban
o több lovas szolgáltató a környéken
o térségi szinten kialakított kerékpáros és
lovas túraútvonalak
SPORTTURIZMUS:
o élénk sportélet a városban
o sok működő sportegyesület
o rendszeres sportrendezvények
ÖKOTURIZMUS:
o Körös-Maros Nemzeti Park környéken
található területei (Kígyósi-puszta)
o vízitúrázók körében a Körösök vidéke ismert

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

hiányzik az egyedi gyógyászati profil
az átlagember tájékozatlan a gyógyvizek
hatásáról, ezért a "gyógyvízkerülők" aránya
magas
elavult gyógyászati infrastruktúra a
Várfürdőben
nemzetközi kapcsolatok hiánya
(egészségbiztosítók)
szűk szálláshelyi kapacitás a fogyatékkal élők
számára
belföldi vendégkörnek magas árszínvonal
személyzet nyelvtudása gyenge
belföldi vendégkörnek magas árszínvonal
Szaunapark rövid nyitvatartási ideje
egészséges életmód jellemzői kevéssé
vannak jelen a városban
medical wellness ajánlatok hiánya
szakemberhiány

rendezvények nyáron összpontosulnak
színpadtechnika, nézőtér elavult
csendrendelet akadályozza a
rendezvényszervezést
nagy létszámú rendezvényhez nincs fedett
lehetőség
finanszírozás kiszámíthatatlansága
művelődési ház termei elavultak
információ nem mindig jut el a turistákhoz
összehangolatlan marketing tevékenység

o

városon belüli alternatív közlekedési
lehetőségre alkalmas rendszer hiánya

o
o
o

sportpályák állapota
uszodai medencék felújításra szorulnak
sportesemények szervezése esetleges

o

folyópartokon, Élővíz csatorna mentén
hiányos infrastruktúra (kikötőhelyek, stb.)
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LEHETŐSÉGEK
GYÓGYTURIZMUS:
o egyedi gyógyászati profil kialakítása
o gyógyfürdői részleg fejlesztése
o összehangolt marketing tevékenység
desztináció szinten
o új piaci lehetőségek felkutatása
o új célcsoportok bevonása
o kapcsolódás a VisitGyula Card rendszerhez
o speciális igényű vendégkör számára
megfelelő termékfejlesztés a fürdőn kívül is
o szerződéskötés külföldi
egészségpénztárakkal
o lovasterápiás lehetőségek kombinálása a
gyógyvízzel
EGÉSZSÉGTURIZMUS:
o egészséges életmódot népszerűsítő
rendezvények rendszeres szervezése
o vendéglátósok számára bemutatók,
továbbképzések szervezése
o személyi edzők alkalmazása
o egészségtudatossághoz köthető garantált
programok
o medical wellness témájú rendezvénysorozat
szervezése
o medical wellness kezelések bevezetése
o munkatársak képzése
o iskolarendszerű egészségturisztikai képzések
indítása
o kapcsolódás a VisitGyula Card rendszerhez
KULTURÁLIS TURIZMUS:
o Várszínház színpadának és a Tószínpadnak a
felújítása
o az Y generációnak szóló előadások műsorra
tűzése
o EFMH felújítása
o egészéves kulturális programszervezés
turistáknak is
o több zenei előadás, hangverseny rendezése,
mely a külföldieknek is élvezhető
o kulturális tematikájú konferenciák
szervezése
o látnivalók összekapcsolása, élményszerű
bemutatása
o kapcsolódás a VisitGyula Card rendszerhez
AKTÍV TURIZMUS:
o szakaszosan is igénybe vehető városi
kerékpáros rendszer kialakítása
SPORTTURIZMUS:
o Vízi Sportközpont létrehozása
o sportpályák felújítása
o sportrendezvények koordinált szervezése
ÖKOTURIZMUS:
o Élővíz csatorna alkalmassá tétele sporthajók
számára Gyula és Békés között

VESZÉLYEK
o
o
o
o

o
o
o

o
o

megközelíthetőség nehézségei sokáig
megmaradnak
a többi hazai gyógyfürdő jelentősebb
fejlesztéseinek vendégelszívó hatása
szakképzett munkaerő hiánya
OEP támogatási rendszer kedvezőtlen
változása

befektetők nem jelennek meg
együttműködés hiánya az egyes területek
között
szakemberhiány állandósul

o

felújítások elmaradása
ellentétek kiéleződése az együttműködés
helyett
forráshiány

o
o

forráshiány
együttműködés nem valósul meg

o
o

forráshiány
együttműködés nem valósul meg

o

forráshiány
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JÖVŐKÉP
A turizmusban érdekelt személyek véleményét személyes interjúk és kérdőíves lekérdezés
során igyekeztünk felderíteni. Az egyértelműen kiderült, hogy a város eddigi fejlesztési irányával
egyetértenek a megkérdezettek és további hasonló változásokra számítanak. A jövőbeni helyzetet a
turizmus területén pozitívan ítélik meg úgy a vendégszám, mind a bevételek növekedése terén. A
kutatásaink során leggyakrabban előforduló szavak az alábbiak voltak:

Ezek alapján azt fogalmaznánk meg, hogy 10 év múlva Gyula nemzetközi gyógyvízzé
minősített fürdőjének és igényes rendezvényeinek köszönhetően külföldön is ismert
gyógydesztináció lesz, ahová különleges Szigeterődje egyaránt vonz bel- és külföldi turistákat. A
vendégszerető, településére büszke lakosság életszínvonala egyre növekszik, így a képzett
szakemberek megtalálják a helyüket ebben az egészségtudatosságáról híres városban és mindent
megtesznek, hogy a kulturális és természeti értékeit megőrizze a város, akárcsak jellegzetes
gasztronómiai kínálatát.
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Célok meghatározása
Ahhoz, hogy az előbb felvázolt jövőkép megvalósuljon, ki kell jelölni az annak megfelelő
fejlesztési célokat. A tisztánlátás miatt ehhez szükség van a jelenlegi problémák felderítésére. Erre
vonatkozó kérdéseket is feltettünk a város turizmusában érdekelteknek a célok elérését esetlegesen
gátló tényezőkről. A legtöbben az infrastrukturális problémák – melyek túlmutatnak a
desztinációfejlesztés kompetenciáján – mellett a nagy, látványos, jelentős tömegeket vonzó attrakció
hiányát nevezték meg. Szintén sokan hozták szóba a szakemberhiányt és az összefogás,
együttműködés hiányát.
Az elmúlt években sok erőfeszítés történt a turizmusban érdekelt felek közötti kapcsolat
erősítése érdekében, melynek eredményképpen jött létre a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft, a város
TDM szervezete. Az elindult együttműködést tovább kell fejleszteni egy olyan szakmai összefogássá,
mely erősíti a fejlesztések irányában, a stratégiai célokban való egyetértést.
A következő öt éves időszakra vonatkozóan az alábbi tematikus célokat javasoljuk kitűzni:









Gyula nemzetközi szintű gyógydesztinációvá fejlesztése
a természeti és kulturális adottságokon alapuló attrakciók, vonzerők fejlesztése
a sportturizmus lehetőségeinek további fejlesztése
a gasztronómiára alapozott élményelemek fejlesztése
a gyógyhelyi TDM szervezet további fejlesztése, tagjainak bővítése
a vendégforgalom növelése új piacok bevonása révén
turisztikai bevételek növelése a szolgáltatások és programkínálat bővítésével
humán erőforrás fejlesztése az egészségturizmus és a turizmus területén

GYULA, MINT NEMZETKÖZI GYÓGYHELYI DESZTINÁCIÓ A HAGYOMÁNYOS GYÓGYÁSZAT
FEJLESZTÉSE MELLETT, AZ EGÉSZSÉGTUDATOS ÉLETMÓD ÉS A MEDICAL WELNNESS EGYIK
KÖZPONTJÁVÁ VÁLIK, AHOL A TERMÉSZETI ÉS KULTURÁLIS ADOTTSÁGOKAT A
FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK KÖZÉPPONTBA ÁLLÍTÁSÁVAL TUDATOSAN HASZNOSÍTJÁK
TURISZTIKAI CÉLOKRA. A FEJLESZTÉSEKNEK KÖSZÖNHETŐEN ÚJ, KÉPZETT MUNKAERŐT IGÉNYLŐ
MUNKAHELYEK JÖNNEK LÉTRE, MELY JELENTŐSEN EMELI A HELYI LAKOSSÁG ÉLETMINŐSÉGÉT ÉS
EGYBEN A TELEPÜLÉS LAKOSSÁGMEGTARTÓ EREJÉT.

I. stratégiai cél
1. vonzerő- és attrakciófejlesztés
2. szolgáltatás- és termékfejlesztés

II. stratégiai cél
1. városmarketing
2. TDM szervezet
továbbfejlesztése

III. stratégiai cél
1. humánerőforrás fejlesztés
2. szemléletformálás
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A célok elérésének eszközei
stratégiai
cél

tematikus célok

eszközrendszer (intézkedések)

III.: humán
erőforrás
fejlesztése

II. stratégiai cél: TDM szervezet és
városmarketing fejlesztése

I. stratégiai cél: turisztikai termék- és szolgáltatásfejlesztés


Gyula nemzetközi szintű
gyógydesztinációvá fejlesztése






a természeti és kulturális
adottságokon alapuló attrakciók,
vonzerők fejlesztése




a sportturizmus lehetőségeinek
további fejlesztése

a gasztronómiára alapozott
élményelemek fejlesztése

a gyógyhelyi TDM szervezet
további fejlesztése, tagjainak
bővítése

a vendégforgalom növelése új
piacok bevonása révén

turisztikai bevételek növelése a
szolgáltatások és programkínálat
bővítésével
humán erőforrás fejlesztése az
egészségturizmus és a turizmus
területén

Gyulai Várfürdő gyógyfürdő és gyógyászati
részlegének fejlesztése
gyógyászati szolgáltatások bővítése
Medical Wellness központ kialakítása
Szigeterőd projekt megvalósítása
Almásy-kastélyban rendezvényterem
kialakítása
Várszínház és a rendezvények technikai
hátterének modernizálása
Vadaspark létrehozása a Kisökörjárás területén





Vizi Sportközpont létrehozása
sportpályák felújítása
a vízpartokon a vízitúrázók fogadási
feltételeinek kialakítása





Gyulai Kolbász Élményközpont
Csokoládé Élményközpont
helyi termékekre alapozott éttermi kínálat
kialakítása



a turisztikai vállalkozások aktivizálása és
bevonása a TDM szervezet munkájába
a VisitGyula Card továbbfejlesztése







a külföldi vendégek arányának növelése
proaktív marketingtevékenység
speciális igényű célcsoportok számára
kínálatfejlesztés
konferencialehetőségek bővítése és a kínálat
piaci megjelenítése





garantált programok választékának bővítése
többnapos rendezvények szervezése
sportrendezvények szervezése



a medical wellness számára célzott
szakemberképzés beindítása
a turisztikai vállalkozások munkavállalóinak
szakmai és nyelvi továbbképzés
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FEJLESZTÉSI IRÁNYOK, PRIORITÁSOK GYULÁN
A turizmus – a hivatalos ágazati besorolás szerint szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás –
ezer szállal kapcsolódik a többi nemzetgazdasági ágazathoz, ezért amikor a turisztikai fejlesztésekről
beszélünk, óhatatlanul gazdaság-, vidék- és településfejlesztésről is beszélünk. Azt is mondhatnánk, a
turizmusfejlesztés nem más, mint vidékfejlesztés speciális turisztikai eszközökkel. Ezen logika okán
Gyula desztinációfejlesztési- és gyógyhelyfejlesztési stratégiáit a város 2015-19 közötti Gazdasági
Programja és az Integrált Településfejlesztési Stratégia figyelembevételével, azokhoz illeszkedően
készítettük el.
A hivatkozott dokumentumok turisztikai vonatkozású céljai:









Gyula rekreációs és turisztikai jellegének megőrzése és továbbfejlesztése
egyedi, nagy vonzerővel rendelkező turisztikai fejlesztések a természeti és kulturális
erőforrások megőrzésére és további hasznosítására
egységes városi arculat megerősítése
kulturális és természeti értékek jobb kihasználása
nemzetközi turisztikai piacon a város pozícióinak jelentős erősítése
vállalkozói együttműködési formák kialakulásának elősegítése
befektetés ösztönzés és munkahelyteremtés
makroszintű közlekedési kapcsolatok minőségi fejlesztése és a helyi hálózatok minél
teljesebb kialakítása

A felsorolt célokhoz történő illeszkedést az intézkedési tervben részletesen bemutatjuk. Az
előző fejezetben megjelölt három stratégiai cél koordinált megvalósítását kiemelt jelentőségűnek
tartjuk tekintettel az ágazati sajátosságokra. A turizmus belső összefüggéseiből adódóan a termék- és
piacfejlesztés egyensúlyának bármilyen okból történő megbomlása kedvezőtlen hatással van a
turizmusban érintett vállalkozásokra és intézményekre, különös tekintettel ezek jövedelemtermelő
képességére. Ennek esetleges bekövetkezése a befektetések iránti érdeklődés és a munkahelyek
számának csökkenéséhez vezet.
Jelen Desztinációfejlesztési Stratégia megalapozásához végzett kutatásaink eredményei
alapján prioritásként az egészség- és kulturális turisztikai termékek, teherbíró képesség
függvényében arányos fejlesztését jelöljük meg. A folyamatok koordinálását végző gyógyhelyi
turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezet működése és szakmai tevékenységének
fejlesztése nem nélkülözhető. E szakmai tevékenység kiemelt területei a





turisztikai marketing tevékenység (városmarketing, látogatói szolgáltatások fejlesztése,
piacépítést segítő tevékenység belföldön és külföldön, piackutatás, turisztikai adatgyűjtés a
tervezés megalapozásának biztosítása érdekében)
turisztikai vállalkozások szakmai kompetenciájának fejlesztése
a turizmusban érdekelt felek konszenzuson alapuló együttműködésének támogatása,
szervezetfejlesztés

Ennek megfelelően a nonprofit gazdasági társaság üzleti tevékenysége nem terjed ki sem a
belföldi, sem az incoming utazásszervezési tevékenységre, viszont a turisztikai vállalkozások
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értékesítését megkönnyítő piaci lehetőségek felkutatására, az érintettek közötti üzleti kapcsolat
előkészítésére igen. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a TDM rendszer kialakítása még tíz éves
múltra sem tekinthet vissza, így vele kapcsolatban sok téves elképzelés él a köztudatban, ami
leginkább a pontos feladatmegosztásra és lehatárolásra vonatkozó hiányos információkból adódik. A
TDM szervezet működése a piacra jutást segíti és teszi lehetővé hatékony módon, valamint a
turisztikai termékek és szolgáltatások értékesítést támogató marketing költségeit csökkenti
vállalkozási szinten elsősorban. Ez azt jelenti tehát, hogy a turizmus hagyományos szereplőinek –
szállás- és vendéglátóhelyek, utazásszervezők, rendezvényszervezők, érintett intézmények,
programgazdák – értékesítési tevékenységet továbbra is saját erőből és kockázatukra kell végezni.
Ezen a szinten a megtakarítás a marketing költségeknél jelentkezik, valamint jelentős előny, hogy a
közös finanszírozásban megvalósuló marketing aktivitások magasabb szinten és hatékonyabban
történnek meg.
A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a részletes intézkedési terv előtt egy ábrán foglaljuk
össze a következő hét év tervezett fejlesztéseit. A Gyulai Várfürdő gyógyászati részlegének fejlesztése
és a gyógyhelyi TDM szervezet fejlesztése a város jelenlegi turisztikai versenyképességének szinten
tartása érdekében elengedhetetlen. Az intézkedési tervben részletezett további elemek viszont ennél
jóval többet, a magasabb szintű stratégiákban megjelölt átfogó célok elérésének biztosítékai. Ahhoz,
hogy az idei turisztikai koncepcióban szereplő tradíció – komplexitás – minőség hármasa hosszú
távon is megmaradjon Gyulán, a bemutatásra kerülő egyes elemek létrejöttére van szükség.
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INTÉZKEDÉSI TERV ÉS ÜTEMEZÉS
Az eddigiekben áttekintettük Gyula turizmusának jelenlegi helyzetét és kijelöltük a gyógyhelyi
desztinációfejlesztés célrendszerét. Ebben a fejezetben bemutatásra kerülnek azok a tervezett
projektek, melyek megvalósulásán keresztül elérhető a jövőképben megfogalmazott állapot. Az
intézkedési tervben olyan elemek is szerepelnek, melyhez jelen pillanatban nem tudunk forrást
rendelni, de úgy gondoljuk, a komplexitás elvének érvényesülése érdekében nem szabad feledésbe
merülniük.
Az egyes intézkedésekhez a stratégia készítésének időpontjában valószínűsíthető felelősöket
és lehetséges partnereket jelöltük meg. A konkrét megvalósítás függvényében ezek változhatnak a
jövőben. Az intézkedéseket részletesen a Mellékletek között mutatjuk be, mivel az áttekinthetőség
több helyet igényel. Itt ezért csak az intézkedéseket soroljuk fel:
Gyógyturisztikai intézkedések:


Nemzetközi szintű gyógyszolgáltatások kialakítása a Gyulai Várfürdőben

Egészségturisztikai intézkedések:




Szigeterőd "Vizipark" - nemzetközi egészségturisztikai attrakció
Egészségcentrum létrehozása gyógyhelyi környezetben
Világfürdő-Termálpark projekt

Kulturális turisztikai intézkedések:








Szigeterőd projekt
A gyulai vár állandó kiállításának felújítása, modernizálása
Almásy-kastély cselédszárnyának felújítása és hasznosítása
Erkel Ferenc Területi Múzeum és a Dürer-ház projekt
Gasztronómiai Élményközpont létrehozása
Helyi termékek turisztikai keresletének ösztönzése
Gasztronómián alapuló egyedi termékek fejlesztése

Ökoturisztikai intézkedések:


"Vadvízország" Vadaspark

Rendezvényturisztikai intézkedések:



Rendezvénytér kialakítása a gyógyhelyi környezetben
Várszínház korszerűsítése

Aktív turisztikai intézkedések:




Élővíz-csatorna turisztikai célú hasznosítása
Tematikus túraútvonalak kialakítása a Körösök Völgyében
Gyula-Bike kerékpárkölcsönző hálózat létrehozása
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Sportturisztikai intézkedések:



Vízi Sportközpont létrehozása
id. Christián László Városi Sporttelep fejlesztése

Infrastrukturális fejlesztések:





Közterületfejlesztés a Szigeterőd területén
Szent Miklós park komplex fejlesztése, rehabilitációja
Vár környéki játszótér kialakítása
Kerékpárutak felújítása, új kerékpárutak építése

Gyógyhelyi TDM szervezet fejlesztése












Marketingkommunikáció
Szemléletformálás, oktatás, képzés és szervezetfejlesztés
VisitGyula Card teljes rendszerének kialakítása
Garantált programkínálat bővítése
Városi turisztikai portál fejlesztése és üzemelése
Turisztikai tájékoztató rendszer fejlesztése Gyulán
Tourinform iroda infrastrukturális fejlesztése
"Gyula-busz" járatok kialakítása
Turisztikai adatgyűjtő rendszer kialakítása
Piackutatás végzése
Desztináció szintű (térségi) TDM szervezet létrehozása

Az egyes elemek időbeni ütemezését a következő táblázaton mutatjuk be:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

Kockázatelemzés
INTÉZKEDÉS

Nemzetközi szintű
gyógyszolgáltatások kialakítása a
Gyulai Várfürdőben

Szigeterőd "Vizipark" - nemzetközi
egészségturisztikai attrakció

Egészségcentrum létrehozása
gyógyhelyi környezetben
Világfürdő-Termálpark projekt
(2022-27)
Szigeterőd projekt
A gyulai vár állandó kiállításának
felújítása, modernizálása
Almásy-kastély cselédszárnyának
felújítása és hasznosítása
Erkel Ferenc Területi Múzeum és a
Dürer-ház projekt
Gasztronómiai Élményközpont
létrehozása
Helyi termékek turisztikai
keresletének ösztönzése
Gasztronómián alapuló egyedi
termékek fejlesztése
"Vadvízország" Vadaspark
Rendezvénytér kialakítása a
gyógyhelyi környezetben
Várszínház korszerűsítése

KOCKÁZATOK
A Szigeterőd projekt komplex megvalósítása - forrás
hiányában - részprojektekre esik szét.
Amennyiben a kivitelezés idejére be kell zárni a fürdőt,
súlyos gazdálkodási/adósságszolgálati/foglalkoztatási
problémák merülhetnek fel.
Határon túli fürdőfejlesztések, versenytársak erősödése a
megvalósítás kezdetéig.
A Szigeterőd projekt komplex megvalósítása - forrás
hiányában - részprojektekre esik szét.
A fürdő bővítése a közterület irányába (a Szigeterőd
területén) meghiúsul.
Amennyiben a kivitelezés idejére be kell zárni a fürdőt,
súlyos gazdálkodási/adósságszolgálati/foglalkoztatási
problémák merülhetnek fel.
Örökségvédelmi előírások.
Határon túli fürdőfejlesztések, versenytársak erősödése a
projektnyitásig.
Befektetők hiányában tovább romlik az ingatlan állapota a
gyógyhelyi környezetben.
A projektlehetőség nem vonzó a befektetők számára a
térség infrastrukturális fejlettségi szintje miatt.
A Szigeterőd projekt komplex megvalósítása - forrás
hiányában - részprojektekre esik szét.
Forráshiány esetén versenyhátrány jelentkezik, a felújított,
interaktív kulturális turisztikai attrakciókhoz képest.
Forráshiány
A Szigeterőd projekt komplex megvalósítása - forrás
hiányában - részprojektekre esik szét.
Hatósági, funkcióváltási engedély hiánya.
A vendéglátós vállalkozók és az őstermelők együttműködési
hajlandóságának hiánya.
A vendéglátós vállalkozók és az őstermelők együttműködési
hajlandóságának hiánya.
Az új piac és az új célcsoport bevonására nem elegendő
marketing költségvetés áll rendelkezésre.
A Szigeterőd projekt komplex megvalósítása - forrás
hiányában - részprojektekre esik szét.
A Szigeterőd projekt komplex megvalósítása - forrás
hiányában - részprojektekre esik szét.
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Élővíz-csatorna turisztikai célú
hasznosítása
Tematikus túraútvonalak kialakítása a
Körösök Völgyében
Gyula-Bike kerékpárkölcsönző hálózat
létrehozása
Vízi Sportközpont létrehozása

Vízminőség és a higiéniás feltételek megteremtése, élővíz
csatorna menti kikötői infrastruktúra, part menti
létesítmények fejlesztése elmarad.
Összefogás hiánya.
A kerékpárút hálózat fejlesztése nem történik meg.
Összefogás hiánya.
A Szigeterőd projekt komplex megvalósítása - forrás
hiányában - részprojektekre esik szét.
Forráshiány.

id. Christián László Városi Sporttelep
fejlesztése
Közterületfejlesztés a Szigeterőd
A Szigeterőd projekt komplex megvalósítása - forrás
területén
hiányában - részprojektekre esik szét.
Szent Miklós park komplex fejlesztése, Forráshiány.
rehabilitációja
A Szigeterőd projekt komplex megvalósítása - forrás
Vár környéki játszótér kialakítása
hiányában - részprojektekre esik szét.
Kerékpárutak felújítása, új
Forráshiány.
kerékpárutak építése
Marketingkommunikáció
Forráshiány vagy a források csökkenése .
Szemléletformálás, oktatás, képzés és Forráshiány.
szervezetfejlesztés
Együttműködési hajlandóság hiánya. A teljes paletta nélkül,
VisitGyula Card teljes rendszerének
a turista számára nem válik komplex-szé a kártya által
kialakítása
nyújtott élmény.
Garantált programkínálat bővítése
Együttműködési hajlandóság hiánya.
Városi turisztikai portál fejlesztése és Forráshiány, vagy a források csökkenése. Partnerek
üzemelése
együttműködési hajlandóságának hiánya.
Turisztikai tájékoztató rendszer
Forráshiány, vagy a források csökkenése. Partnerek
fejlesztése Gyulán
együttműködési hajlandóságának hiánya.
Tourinform iroda infrastrukturális
Forráshiány.
fejlesztése
"Gyula-busz" járatok kialakítása
Forráshiány.
Turisztikai adatgyűjtő rendszer
Együttműködési hajlandóság hiánya. A partnerek számára
kialakítása
nem világos, miért szükséges az adatszolgáltatás.
Piackutatás végzése
Együttműködési hajlandóság hiánya.
Desztináció szintű (térségi) TDM
Térségi szintű együttműködési hajlandóság hiánya.
szervezet létrehozása
A projektek megvalósításának kockázatait a táblázat tömören tartalmazza, néhány dolgot
azért külön is kiemelnénk és szeretnénk a döntéshozók figyelmébe ajánlani. A Szigeterőd projekt
megvalósíthatósági tanulmánya minden bizonnyal el fog készülni a komplett projektre, mely kiterjed
a legapróbb részletekre és a pénzügyi tervre is. Azt javasoljuk, hogy egyúttal készüljön egy olyan
ütemezési és pénzügyi terv is, mely arra az esetre készülne, ha mégsem sikerül a teljes projekt
finanszírozását biztosítani. Ezt azért látjuk indokoltnak, mert a korábban taglalt célrendszer
megvalósítását mindenképp biztosítani kell a stratégia időtávján belül.
A másik hangsúlyozandó dolog, hogy azon elemek esetében, ahol a kockázat legfeljebb az
érintettek együttműködési készségének hiányában rejlik, az előkészítés rövid időn belül
megkezdődhet erős szervezetfejlesztési és belső marketing kommunikációs támogatással.
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MONITORING, INDIKÁTOROK
A turisztikai fejlesztések célja, hogy megteremtse hosszú távon a település
versenyképességét a nemzetközi piacon. A 2014-20 közötti EU-s költségvetési időszakban
nemzetgazdasági szinten is elvárás, hogy a részben – vagy egészben – uniós forrásokból megvalósuló
projektek lehetőleg ne igényeljenek további közpénzből történő finanszírozást. Jelen stratégiában
szereplő projektek mindegyikére igaz lehet ez az elvárás, amennyiben a kiemelt projektek pontos és
objektív megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek elkészítését követően és annak megfelelően
kerülnek megvalósításra. A kisebb volumenű és forrásigényű intézkedések már rövidtávon is
megtérülhetnek. Erről természetesen teljes mértékben akkor bizonyosodhatunk meg, ha rendszeres
időközönként és folyamatosan nyomon követjük a folyamatokat és megfelelő módszereket
alkalmazunk az eredmények minél pontosabb rögzítéséhez. Alapvető elvárás, hogy a gyűjtött adatok
– indikátorok – ellenőrizhetők és összehasonlíthatók legyenek.
A monitoring feladatokat a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. (GYTNkft.) végzi, az adatokat
részben az önkormányzat, részben a vállalkozók és érintett intézmények szolgáltatják. Néhány
képzett mutatóra is szükség lesz a megfelelően árnyalt kép miatt, melyekhez a bemenő adatok
szintén az említett forrásokból származnak. Az országos szinten központilag is gyűjtött adatokat a
KSH adatbázisával érdemes összevetni, hiszen az esetleges eltérések okát is ki kell vizsgálni.
A megfelelő monitoringozás feltétele a rendszeres és azonos elvi alapokon nyugvó
adatszolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy úgy a polgármesteri hivatal, mind a Gyulai Idegenforgalmi
Egyesület azonos időközönként, azonos bontásban küldi át a rendelkezésre álló adatokat. Ha ezt nem
sikerül megoldani, akkor bár egy adatbázis létrejön, de a feladatát nem lesz képes betölteni. Ezen
probléma áthidalása érdekében javasoltuk a TDM szervezet számára az adatgyűjtő rendszer
kialakítását, mely jelentősen meggyorsítaná és leegyszerűsítené a folyamatot.
Az indikátorok egy része Gyula iránti turisztikai kereslet változását hivatott bemutatni, egy
következő csoport a szektor jövedelemtermelő képességével kapcsolatos, míg a harmadik az egyes
projektekhez konkrétan köthető mutatókat tartalmazza, s végül a negyedik csoport azt a változást
mutatja, hogy miképp változik a turizmus szerepe Gyula életében. A pontos bázisértékeket
tartalmazó táblázatot a Mellékletek c. fejezet tartalmazza a projektek indikátorain kívül. Ez utóbbi
esetben célértékek hozzárendelésének akkor látjuk értelmét, ha majd bizonyossá válik az egyes
elemek megvalósítása. Itt csak jelezni szeretnénk, hogy mely szempontok alapján lesz célszerű a
monitoringozás a későbbiekben.
Turisztikai mutatók:








Vendégéjszakák (VÉJ) száma Gyulán (total)
Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma
Vendégérkezések száma Gyulán (total) – összes turisztikai céllal Gyulára érkező vendégek
száma
Külföldi vendégérkezések száma
Átlagos tartózkodási idő (total)
Kereskedelmi szálláshelyek (KSZH) száma
Kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek száma
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Szállodák férőhelykapacitása
3-4*-os szállodák kapacitásának aránya (előbbihez) – 3-4*-os szállodák férőhelyei/szállodai
férőhelykapacitás
Üzleti célú egyéb szálláshelyek (ÜCE SZH) száma
Üzleti célú egyéb szálláshelyek férőhelyeinek száma
Nemzeti védjegy besorolással rendelkező KSZH-k száma
Koronás védjegyes ÜCE SZH-k száma
Átlagos vendégelégedettségi index – 4*-os, 3*-os hotelek és ÜCE szálláshelyek
vendégkörének lekérdezéséből kapott értékek összege, ahol a legkisebb érték 1, a maximum
érték 15 lehet

Jövedelemtermelő képességgel kapcsolatos mutatók:




1 éjre jutó szállásdíj bevétel kereskedelmi szálláshelyeken – bruttó szállásdíjbevétel /
vendégéjszakák száma
Kereskedelmi szálláshelyek bruttó szállásdíjbevétele
gyulai szállodák átlagos RevPAR mutatója

A projektek indikátorai:
















Gyógyfürdőbe kiadott belépők száma – csak a gyógykezelést, gyógyfürdőt igénybe vevők
száma
Medical Wellness kezelések száma
Szigeterőd Viziparkba kiadott belépők száma
Gyulai Várfürdőbe belépők száma (total)
Vármúzeumban kiadott belépők száma – összes darabszám függetlenül a megváltott jegy
típusától, vagy kedvezményétől
Almásy-kastély Látogatóközpontba belépők száma - összes darabszám függetlenül a
megváltott jegy típusától, vagy kedvezményétől
Almásy-kastélyban megrendezett turisztikai bevételeket generáló rendezvények száma –
városi és protokoll rendezvények, megnyitók kivételével
Csokoládé Élményközépont látogatóinak száma - összes darabszám függetlenül a megváltott
jegy típusától, vagy kedvezményétől
Gyulai Kolbász Élményközpont látogatóinak száma - összes darabszám függetlenül a
megváltott jegy típusától, vagy kedvezményétől
Helyi termékek értékesítési pontjainak száma Gyulán
Vadaspark látogatóinak száma - összes darabszám függetlenül a megváltott jegy típusától,
vagy kedvezményétől
A rendezvénytéren megrendezett turisztikai rendezvények száma – csak a kifejezetten
turisztikai vonzerővel rendelkező rendezvények veendők számba
Várszínházban megrendezett előadások átlagos nézőszáma – összes megváltott jegy /
megrendezett előadások száma
Élővíz-csatornán bérbe vett vízi járművek száma az évben
Vízi Sportközpontban megrendezett sportesemények száma – vendégéjszakát generáló
sportesemények veendők számba
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Gyulán szervezett edzőtáborok száma az évben – vendégéjszakát generáló sportesemények
veendők számba
Gyulán szervezett szurkolókat is mozgósító sportesemények – vendégéjszakát is generáló
sportesemények veendők számba
Kerékpárkölcsönzések száma az évben
Aktivált VisitGyula Card kártyák száma
Az aktivált VGYC kártyát használó felnőttek száma
Az aktivált VGYC kártyát használó 18 év alattiak száma
1 aktivált VGYC kártyára eső használati gyakoriság
Garantált programokon résztvevő felnőttek száma
Garantált programok száma havonta – csak a megvalósult programok veendők számba
GYTNkft. által szervezett képzések, workshopok száma
Turisztikai rendezvények száma havonta
Tudományos és egyéb szakmai konferenciák száma
Gyula Busz utasainak száma havonta

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 aránya a helyi adóbevételeken belül – turisták által befizetett IFA / önkormányzat saját
bevételei
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
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MELLÉKLETEK

Gyulai Várfürdő
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő
Harkányi Gyógyfürdő
Sárvári Gyógyfürdő
Büki Gyógyfürdő
Gránit Gyógyfürdő Zalakaros
Egri Termálfürdő
Debreceni Aquaticum

Karbonát

Szulfid

Metakovasav

Metaborsav

Szabad szénsav

Foszfát

Szulfát

Jodid

Fluorid

Bromid

Klorid

Nitrát

Hidrokarbonát

Vas

Magnézium

Kalcium

Ammónium

mg/l

Kálium, Nátrium

A potenciális versenytársak gyógyvizeinek összetétele

K+,
Na+
NH4+ Ca2+ Mg2+ Fe2+ KATIONOK HCO3 NO3 ClBr- FISO42- PO43- ANIONOK CO2 HBO2 H2SiO3 S2
CO32
683,0
5,2 10,7
1,3 0,1
700,3 1708,8 88,0 0,1 1,0
0,4 12,8
1,0
1811,3 35,0 15,0
70,0
1541,3 14,8
8,6
5,4 0,79
0,2
1790
1495 9,8 1,7
5,5
37
0,25
3348,0
84,0
52,0
0,16
9,0
173,5 1,88 53,4 11,2 0,01
237
525
0,4 105 0,61 1,39 0,12
6,9
0,1
242
55
12,4
986,7
7,6
7,4
5,7 0,22
1008
2135
320 0,36 0,81 0,32
25
0,69
2482
72
9,3
30
0,05
max
4500 36,04
93 45,5 0,46
4678,36
7240 max 1 2390 7,5 4,4 1,26
880
0,06
10523 1090 14,3
26 0,05
1868
12
136 47,5 0,15
2063,7
2420 6,5 1,4
5,4
1,4
0,09
4207,3
733
155
19
2,9
12,88
90,04 19,24
122,16
12
0,4
32,91
386,964 60,72
3
14,3
2037,9 0,72 17,4
6,7 0,13
2063
1340
2450 0,65 0,91 0,054
25
0,14
3817
69
136
49

Forrás: az adott gyógyfürdő hivatalos web-oldala

Intézkedési terv összefoglaló táblázata
INTÉZKEDÉS

FELADATOK,FELELŐSÖK, PARTNEREK

KÖLTSÉG (NETTÓ Ft),
FORRÁS

Feladat: Gyógyászat és gyógyfürdő fejlesztése

Nemzetközi szintű
gyógyszolgáltatások kialakítása a
Gyulai Várfürdőben

1. Medical Wellness Diagnosztikai és Terápiás Központ létrehozása, kialakítása
2. Kupolás wellness átmeneti átalakítása gyógyfürdővé
3. Lovarda burkolati, lábazati és homlokzati felújítása
4. Dögönyözős medence árnyékoló szerkezetének elbontása
5. ""Nyugalom part"" kialakítása a kabinsor helyén"

2.500 M Ft

Felelős: Gyulai Várfürdő Kft.
Partnerek: Gyula Város Önkormányzata
Feladat: A Várfürdő és a Szigeterőd területének összekapcsolása, látványattrakció
létrehozásával.

Szigeterőd "látványfürdő" nemzetközi egészségturisztikai
attrakció

A Szigeterőd, mint komplex gyógyhelyfejlesztési projekt több évszázados történelmi
alapokon és több jelenlegi és készülő kulturális és egészségturisztikai attrakción nyugszik.
Vitathatatlan, hogy közvetlen fizikai közelsége, térkapcsolatai és történelmi gyökerei
miatt a Várfürdő fejlesztései integráns részét képezik a Szigeterődnek.
A fürdő középtávú fejlesztési terve már tudatosan vizsgálja a kölcsönhatásokat a
Szigeterőddel. Mindez a konkrét részprojektek szintjén is megjelenik már.
A Szigeterődhöz való kapcsolódás a Várfürdő északi oldalán lehetőséget ad egy olyan
egészségturisztikai látványelem létrehozására, mely a Szigeterőd más elemeit erősítve
alkalmas arra, hogy Gyula városát belföldi jelentőségén túl a nemzetközi gyógyturisztikai
piacra alkalmassá tegye. Látvány attrakció, melyről a minőségi szolgáltatásokon túl
elhíresülhet a Várfürdő.

Egészségcentrum létrehozása
gyógyhelyi környezetben

Gyula, mint természeti örökség részét képező
természetes gyógytényezők helyszíne, nemzetközi
szinten is elfogadott gyógydesztinációvá váljon. A
fejlesztés Gyula nemzetközi szintű gyógydesztinációvá
válásához megfelelő kapcsolódás, annak alapja.

Gyula, mint természeti örökség részét képező
természetes gyógytényezők helyszíne, nemzetközi
szinten is elfogadott gyógydesztinációvá váljon. A
fejlesztés Gyula nemzetközi szintű gyógydesztinációvá
válásához megfelelő kapcsolódás, annak alapja.

2.000 M Ft

Felelős: Gyula Város Önkormányzata
Partnerek: Gyulai Várfürdő
Feladat: Egykori 1. Számú Általános Iskola ingatlanán egészségturisztikai célú beruházás
megvalósítása, magántőke bevonásával.
Az attraktív szecessziós épületnek kiváló az elhelyezkedése, a turisztikai központban,
üdülőterületen, a gyógyhely területtel határosan fekszik. Az épületben megvalósítható
(Várfürdő szolgáltatásait kiegészítő, vagy ráépülő) szolgáltatások: holisztikus gyógyászat,
életmód tanácsadás, revitalizációs centrum (diagnosztika, komplex fizikoterápiás részleg hidroterápia, ESWT, víz alatti gyógytorna, stb.- kisműtéti egységek - előkészítő, műtő,
öltözők, stb.), hotelszolgáltatások, wellness részleg, 104 parkoló. A projekt 2012-es
engedélyezési tervdokumentációval is rendelkezik. Befektetési konstrukciók: vásárlás,
vagy hosszú távú bérlet formájában.

ILLESZKEDÉS

Gyula nemzetközi szintű gyógydesztinációvá válásához megfelelő kapcsolódás, annak erősítése.

1.000 M Ft

Felelős: Gyula Város Önkormányzata
Partnerek: befektetők
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Feladat: Szállodakomplexum, konferencia termek, termálpark fejlesztése a vizek széles
körű választékával a Kisökörjárás területén.
A Világfürdő- Termálpark projekt egészségturisztikai célú beruházás megvalósítása
befektetők bevonásával.

Világfürdő-Termálpark projekt

Szigeterőd projekt

A gyulai vár állandó
kiállításának felújítása,
modernizálása

Gyula nemzetközi szintű gyógydesztinációvá válásához
megfelelő kapcsolódás, annak erősítése.

A Fehér-Körös és a Kis-Körös torkolatában fekvő területet jelenleg egy több mint 30 éves
lombos erdő borítja. Erre építve a beruházás ütemezett megvalósítása könnyűszerrel
megoldható, hiszen erdősávok választhatják el az épülő szakaszokat a már üzemelő
részektől, biztosítva azok zavartalan működését. A terület különleges adottsága a korábbi
időszakokból megmaradt, ma már csak nyomokban fellelhető felszíni vízhálózat.
Ezekre építve izgalmas csatorna és tórendszer alakítható ki.
A területen jelenleg is található működő termálkút, de a Várfürdő kútjából a gyógyászati
célú 60 éves tapasztalattal bíró gyógyvízellátás is biztosított.
A terület beruházási szempontból érintetlennek mondható, így lehetőséget ad egy jól
átgondolt fejlesztésre, mely egybe esik a város politikai-társadalmi vezetésének több
évtizedes óhajával is. Tervezett határidő: 2022-27.
Felelős: befektetők
Partnerek: Gyula Város Önkormányzata
Feladat:
Egyedülálló, világörökségi szintű attrakció megvalósítása az egykori Szigeterőd területén.
A vár „vízi várként” volt jelentős erődítmény, a szigeterőd szívében épült fel a tégla erőd.
A szigeterődöt a víz, a palánkvár, és a téglavár együttese alkotta. Építészeti szempontból
a projekt célja a szigeterőd-terület egységének minél nagyobb mértékű visszaállítása, a
Szulejmán emlékét őrző dzsámi régészeti bemutatása, a palánkvár feltárása és
bemutatása, valamint egy korszerű, lehatárolható rendezvénytér kialakítása. A
történelmi és gyógyhelyi környezetben létrejövő kulturális attrakciók együttesével, a
megfelelően képzett humánerő menedzselésével és szervezőerő létrehozásával,
egyedülálló, világörökségi szintű attrakció megvalósítása.

Felelős: Gyula Város Önkormányzata
Partnerek: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nkft., Gyulai Várszínház Nkft.
Feladatok:
- A Gyulai Vár, mint kiállítóhely szolgáltatásainak fejlesztése, látogatottságának növelése,
amelyet a kiállítás felújításával, színvonalának emelésével, élményszerűbbé tételével,
illetve a programkínálat színesítésével kívánnak elérni.
- A szakmaiság erősítése, a kiállítás egyszerre váljon az ismeretátadás, a
kultúraközvetítés, az élményszerzés és a szórakoztatás eszközévé.
- Látványos, interaktív, modern szemléletű kiállítás létrehozása, a bevételek növelése.
- Az oktatási intézményekkel való kapcsolat erősítése.
- A fogyatékkal élők számára az élményszerű múzeumlátogatás biztosítása.
- Programkínálat színesítése.
Felelős: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
Partnerek: Gyula Város Önkormányzata

Világörökségi fejlesztésekhez történő illeszkedés.

8.000 M Ft

A Szigeterőd programhoz, mint az egyik központi
látványelem alapvetően kapcsolódik a vár és a benne
található kiállítás.

100 M Ft

A földrajzi közelség és az időbeli egymásra épülés miatt
célszerű együtt kezelni a kastélybeli látogatóközpont
kialakításával.
HU-RO határon átnyúló projekt a Közös értékek és
források hatékony használata és védelme program
keretében tervezett „Történelmi, kulturális és
természeti értékek” projekt.
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Almásy-kastély
cselédszárnyának felújítása és
hasznosítása

Erkel Ferenc Területi Múzeum
és a Dürer-ház projekt

Gasztronómiai Élményközpont
létrehozása

Feladatok: A 2015-ben átadásra kerülő, felújított Almásy-kastély és a különálló
cselédszárny üzemelése
- A látogatóközpont bevezetése Gyula turisztikai kínálatába.
- Az interaktív látogatóközpont üzemeltetése.
- Program- és rendezvényszervezés, konferenciaszervezés lehetőségének megteremtése
a cselédszárnyban.

Gyula kulturális és természeti értékeinek jobb
kihasználása. Kulturális értékek megőrzése. Illeszkedés
a Szigeterőd programhoz.
700 M Ft

Felelős: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
Partnerek: Gyula Város Önkormányzata
Feladat: A Szigeterőd területén elhelyezkedő Erkel Ferenc Területi Múzeumba és a Dürerházban fellelhető értékek áthelyezése, bemutatásuknak korszerűsítése. Az Erkel Ferenc
Területi Múzeum Békés megye első múzeumaként működik 1868 óta. A múzeum közel
150 éve gyarapodó régészeti, néprajzi és történeti gyűjteményének helyet adó Dürer
Terem elbontásra kerül. Az értékes gyűjtemények további őrzési helyének kijelölésére a
múzeum rangjához méltó megoldást szükséges találni a fejlesztés keretein belül. A
múzeum igazgatási épülete: a gyűjteményei, valamint a működtetéséhez szükséges
kiszolgáló helyiségek és munkaszobák színvonalas, Gyula városához méltó épületét a
Szigeterőd területének közelében indokolt kialakítani, mely célra akár a Cselédszárny,
akár az egykori 1. Számú Általános Iskola épületének bizonyos részei is szóba jöhetnek.
Felelős: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
Partnerek: Gyula Város Önkormányzata
Feladatok:
1. Csokoládé Élményközpont létrehozása a Százéves Cukrászdában
2. Gyulai Kolbász Élményközpont létrehozása a Royal Mozgószínház épületében
3. A két létesítményt összekötő közterület rehabilitációja
Turisztikai vonzerőfejlesztés, mely hozzájárul a vonzó településkép kialakításához, a
Harruckern tértől a Béke sugárútig tartó természeti és épített környezet fejlesztéséhez,
illeszkedik a gyógyhelyi környezethez, bővül a tartózkodási idő alatt igénybe vehető
turisztikai szolgáltatások száma, mely első sorban a gasztronómiai kultúrára alapoz. A
gyulai kolbász, és a Százéves Cukrászda termékeinek történetével és elkészítésének
folyamatával, két helyszínen ismerkedhetnek a vendégek. A helyszínek „jobb”
beillesztése a város turisztikai vérkeringésébe.

Kulturális értékek megőrzése.

Kulturális- gasztrokulturális értékek megőrzése,
hagyományőrzés. További programlehetőséget nyújt a
gyógyhelyi desztinációba érkezők számára, növelve
ezáltal a belföldi és külföldi turisták költési
hajlandóságát.
1.500 M
Forrás: GINOP7 +
magántőke

Felelős: Gyula Város Önkormányzata
Partnerek: Kis Kézműves Kft. és a Super Invest Kft.
Feladat:

Helyi termékek turisztikai
keresletének ösztönzése

Új gasztronómiai termékek létrehozása,
Szemléletformáló kampány a helyi turisztikai szektor szereplői számára,
Szemléletformáló kampány a turisták körében,
Szakmai képzés, kompetencia-fejlesztés a vendéglátóhelyeken dolgozók számára.
Felelős: Gyulai Idegenforgalmi Egyesület
Partnerek: Gyula Város Önkormányzata, Gyulai TDM Szervezet, GYIE tagok

19 M Ft
Forrás: GINOP-7.1.1
GINOP-7.3.1
LEADER lehetőségek
Vidékfejlesztési Program
(VP)

Egészséges város, hagyományőrzés, kulturálisgasztrokulturális értékek megőrzése, mikro és kkv-k
támogatása, összhangban a Nemzeti Vidékfejlesztési
Stratégia céljaival
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Gasztronómián alapuló egyedi
termékek fejlesztése

Feladat:
Gasztro-útvonalak, gasztro-események fejlesztése, létrehozása.
ÖKOGasztro-pihenőpark létrehozása.
Minőségbiztosítási és védjegyrendszer létrehozása.
Minőségellenőrzési metodika kidolgozása, bevezetése.
Felelős: Gyulai Idegenforgalmi Egyesület
Partnerek: Gyula Város Önkormányzata, Gyulai TDM Szervezet, GYIE tagok

"Vadvízország" Vadaspark

190 M Ft
Forrás: GINOP-7.1.1
GINOP-7.3.1
LEADER lehetőségek Vidékfejlesztési Program
(VP)
TOP

Feladat: A Kisökörjárási erdő turisztikai célú hasznosítása.
A kb. 10 hektáros területen, a Kárpát-medencében honos vadállatok és háziállatok
bemutatókertjeként funkcionáló vadaspark létrehozása, ahol helyet kap a Körösök
vidékére egykor jellemző halász-pákász életmód bemutatása is.

Egészséges város, hagyományőrzés, kulturálisgasztrokulturális értékek megőrzése, mikro és kkv-k
támogatása, összhangban a Nemzeti Vidékfejlesztési
Stratégia céljaival

Természeti értékek kiaknázása, fenntartható fejlődés

Felelős: Gyula Város Önkormányzata
Partnerek: KMNP

Rendezvénytér kialakítása a
gyógyhelyi környezetben

Feladat: Nagyrendezvények megrendezési feltételeinek megteremtése
Nagyszínpad (20 m átmérőjű körszínpad) létrehozása, fedéssel
Hangtechnika (Martin Audio vagy LAcustic Line Array rendszer)
Kisszínpadok (2 x 100 m2)
Íves mobilfedés

500 M Ft

Kulturális értékek megőrzése, gyógyhelyre érkező
turisták és látogatók számára programkínálat
szélesítése. Nemzetközi szinten is vonzerőt jelentő
nagyrendezvények (zenei, kulturális) szervezése, mely
által emelkedik a városban a turisták költése.

Felelős: Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nkft.
Partnerek: Gyula Város Önkormányzata, Gyulai Várszínház Nkft.

Várszínház korszerűsítése

Feladat:
Várszínház várudvari elhelyezés korszerű feltételeinek kialakítása.
Várszínház Tószínpad és nézőtér korszerű környezeti kapcsolódása.
Színháztechnikai feltételek kiépítése.

1.000 M Ft
GINOP

Kulturális értékek megőrzése, gyógyhelyre érkező
turisták és látogatók számára programkínálat
szélesítése. Nemzetközi szinten is vonzerőt jelentő
nagyrendezvények (zenei, kulturális) szervezése, mely
által emelkedik a városban a turisták költése.

Felelős: Gyulai Várszínház Nkft.
Partnerek: Gyula Város Önkormányzata, Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nkft.

Élővíz-csatorna turisztikai célú
hasznosítása

Feladat:
A Közép-Békési Centrum településein átfolyó, azt összekapcsoló Élővíz-csatorna
rehabilitációja, rekreációs és turisztikai célú fenntartható hasznosítása.
Információs és ""szervíz"" pontok kialakítása az Élővíz-csatorna mentén mindhárom
városban (Gyula-Békéscsaba-Békés). A túrákat csoportosan is, képzett túravezetők
kíséretével lehet igénybe venni.

Természeti értékek kiaknázása, fenntartható fejlődés.
Illeszkedés a Bejárható Magyarország Program
célkitűzéseihez.
TOP

Felelős: Gyula, Békéscsaba és Békés Városok Önkormányzata (KBC)
Partnerek: helyi TDM szervezetekből álló Térségi TDM Szervezet
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Természeti értékek kiaknázása, fenntartható fejlődés

Élővíz-csatorna és környezete
belvárosi szakaszának
rehabilitációja

Feladat:
Zöld folyosó kialakítása, Élővíz-csatorna belvárosi szakaszának turisztikai célú
hasznosítása
Rehabilitáció, mely eredményeként a terület turisztikai attrakcióként is megállja a helyét
Sétány kialakítása vízparti kandeláberekkel a Halászcsárda és a Zeneiskola közötti
szakaszon
Japánkert

2.000 M Ft
TOP

Felelős: Gyula Város Önkormányzata
Partnerek: Gyulai TDM Szervezet, sportegyesületek

Tematikus túraútvonalak
kialakítása a Körösök
Völgyében

Gyula-Bike kerékpárkölcsönző
hálózat létrehozása

Illeszkedés a Bejárható Magyarország Program
célkitűzéseihez

Feladat:
Meglévő útvonalak kitáblázása és népszerűsítése. Tematikák: lovas, kerékpáros, vízi.
Körösök-Völgye, Szanazug, Városerdő
10 M Ft
Felelős: Gyula, Békéscsaba és Békés Városok Önkormányzata (KBC)
Partnerek: Helyi TDM szervezetekből álló Térségi TDM Szervezet, Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület, KÖVIZIG

Feladat:
Desztinációs kerékpárpark és kerékpárkölcsönző hálózat létrehozása a turisták
kényelmének biztosítása céljából.
Kerékpárkölcsönzés feltételeinek és elszámolási rendszerének kialakítása. A hálózat
kialakítása lehetővé teszi kombinált túrák kialakítását is (pl. vizibicikli-kerékpár-kenu).
A szálláshelyekkel és szolgáltatókkal közös érdekplatform mentén kialakításra kerülő,
kerékpárkölcsönző hálózat létrehozása Gyulán és térségben.
Eszközbeszerzés: kerékpárok, e-bike-ok, biztonsági felszerelések beszerzése, fedett
kerékpártárolók kialakítása. Túraútvonalak kitáblázása.

Egészségtudatos város, egészséges életmód. Csökkenő
káros anyag kibocsátás, alternatív megoldások.

2 M Ft
TOP

Felelős: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
Partnerek: TDM és GYIE tag szállásadók, attrakciók, Gyula Város Önkormányzata

Vízi Sportközpont létrehozása

Feladat: A jelenleg elavult és kapacitáshiánnyal küzdő uszodák helyett a Szigeterőd
vízellátását lehetővé tevő és a Gyulai Várfürdő központi létesítményeihez csatlakozó, új
Vízi Sportközpontra létesítése. A Sportközpont a vidéki Magyarország egyik legnagyobb
utánpótlás-nevelő uszodájaként alkalmassá válik hazai és nemzetközi edzőtáborok és
versenyek megrendezésére az úszás, a vízilabda, a búvárúszás és a műugrás
sportágakban egyaránt.

A sport által elért eredmények (mint nemzeti értékek),
a sport egyént és közösséget erősítő értékét erősítését és megőrzését szolgálja.
3.000 M Ft
GINOP

Felelős: Gyulai Várfürdő Kft.
Partnerek: Gyula Város Önkormányzata, sportegyesületek
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id. Christián László Városi
Sporttelep fejlesztése

Közterületfejlesztés a
Szigeterőd területén

Szent Miklós park komplex
fejlesztése, rehabilitációja

Vár környéki játszótér
kialakítása

A küzdősportok számára, valamint a labdajátékokhoz, atlétikához és más sportágakhoz
kapcsolódó erőnléti edzések megtartására megfelelő, többfunkciós épület felépítése
szükséges. E mellett a fiatalok körében népszerű, ún. extrém sportok számára megfelelő,
fedett létesítmény felépítése is fontos feladat. A sporttelepen, mára már szinte
országosan egyedüliként megtalálható salakmotoros pálya, valamint a hozzá kapcsolódó
épületek felújítása, korszerűsítése – a sportturizmushoz kapcsolódóan is –
elengedhetetlen.
Felelős: Gyula Város Önkormányzata
Partnerek: Gyulasport Nkft. , sportegyesületek
Feladat: Forgalomtechnikai átszervezés, HÉSZ módosítás (további
kapcsolódó fejlesztési lehetőségek nyitása-szabályozása) a Szigeterőd területén,
Szigeterőd parkoló zóna, parkolóház kialakítása.
Felelős: Gyula Város Önkormányzata
Feladat: A zöldterület jellegzetes stílusjegyeit hordozó, az építészeti örökség részét
képező műtárgyak
(szobrok)helyreállító rekonstrukciója, sétautak létesítése, utcabútorok telepítése, a
zöldfelület
növényállományának rekonstrukciója.

160 M Ft

Világörökségi fejlesztésekhez történő illeszkedés.
1.800 M Ft

Természeti értékek megőrzése.
200 M Ft
TOP

Felelős: Gyula Város Önkormányzata
Feladat: A környezetbe illő játszóeszközök telepítése, sétautak rekonstrukciója,
zöldfejlesztés
Felelős: Gyula Város Önkormányzata

Kerékpárutak felújítása, új
kerékpárutak építése

"Feladat: Szanazug–Gyula Dobozi út 4.962 m, Csabai úttól a Fehér Körös hídig 7.668 m,
Kétegyházi út 750 m, Henyei út 816 m, Nagyváradi út 745 m, Nürnbergi út 680 m,
Máriafalva-Városerdő 4.450 m kerékpárutak építése"
Felelős: Gyula Város Önkormányzata

Marketingkommunikáció

Feladat: a desztináció marketing tevékenységének (információs anyagok, online
megjelenések, kiállítások, study tourok szervezése, stb.) további támogatása annak
érdekében, hogy Gyula neve beépüljön nemzetközi szinten is a köztudatba.
Marketinghez kapcsolódó eszközbeszerzések: expókellékek és személygépkocsi
beszerzés.

Szemléletformálás, oktatás,
képzés és szervezetfejlesztés

A sport által elért eredmények (mint nemzeti értékek),
a sport egyént és közösséget erősítő értékét erősítését és megőrzését szolgálja.

Felelős: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
Partnerek: Gyula Város Önkormányzata, Gyulai Várfürdő Kft., Gyulai Kulturális és
Rendezvényszervező Nkft., Gyulai Várszínház Nkft., TDM és GYIE tagság
Feladat: Nyelvi- és egészségturisztikai képzések, szakmai találkozók, tanulmányutak,
szolgáltatás specifikus képzések és rendezvények szervezése a TDM tagság részére.
Felelős: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
Partnerek: TDM és GYIE tagság

Világörökségi fejlesztésekhez történő illeszkedés.

Épített és természeti értékek megőrzése.
875 M Ft
TOP
Gyula, mint gyógyhelyi desztináció nemzetközi
piacravitele
400 M
saját + GINOP 1

10 M Ft
GINOP1

A fogadóterület felkészítése a nemzetközi
turistaforgalom növelése érdekében
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VisitGyula Card teljes
rendszerének kialakítása

Feladat: szállásadói oldal (kártyakibocsátó helyek) és a kedvezményadói kör bővítése,
prémiumkártya, értékes kedvezmények biztosítása. Célok: ártartás vagy áremelés az árérték arány javítása révén; szezonalitás negatív hatásainak csökkentése; CRM adatbázis
megteremtése, IFA bevételek növelése, TDM szervezet taglétszámának növelése.
Eszközbeszerzés: leolvasók és prémiumkártyák állományának bővítése.

"Tradíció, komplexitás, minőség" érvényesülése Gyula
turizmusában.

5 M Ft
GINOP 1

Felelős: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
Partnerek: Gyula Város Önkormányzata, Gyulai Várfürdő Kft., Gyulai Kulturális és
Rendezvényszervező Nkft., Gyulai Várszínház Nkft., TDM és GYIE tagok
Feladat: az újonnan létrejövő attrakciók programkínálatának adaptálása a Garantált
programokba, a jegyértékesítési rendszer fejlesztése

Garantált programkínálat
bővítése

Városi turisztikai portál
fejlesztése és üzemelése

Felelős: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
Partnerek: TDM és GYIE tagság
Feladat : a meglévő turisztikai portál "ráncfelvarrása", innovatív fejlesztése és több
nyelvű üzemelése. Adatátvitel, Applikációk letöltése, webáruház, voucher értékesítés,
fizetési modul beépítése. Egységes marketingkommunikáció erősítése a helyi szolgáltatók
és attrakciók körében.

"Tradíció, komplexitás, minőség" érvényesülése Gyula
turizmusában.
1,5 M Ft
saját + GINOP1

"Tradíció, komplexitás, minőség" érvényesülése Gyula
turizmusában.
3 M Ft
saját + GINOP 1

Felelős: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
Partnerek: turisztikai szolgáltatók

Turisztikai tájékoztató rendszer
fejlesztése Gyulán

Feladat:
1. Gyula városi és külterületi túratérképének létrehozása
Tartalma: kerékpáros túratérképi információk, horgászvizek térképi információi, lovas
objektumok információi, vadászati információk, tematikák 4 nyelven.
2. Gyula külterületi információs térképe táblákon, több nyelven
3. Guide@Hand Gyula okostelefonos applikáció továbbfejlesztése
Tartalma: Városi séták útvonalai 4 nyelvű hang alámondással (magyar, román, angol,
német) A továbbfejlesztés tartalmaz több száz fényképet, videókat, látványosságokat,
turisztikai objektumokat.
4. QR kódos ""Vendégújság"" rendszerének bevezetése a TDM tag szálláshelyeken.
5. Minicard kártyák készítése, nyomtatása

Tradíció, komplexitás, minőség" érvényesülése Gyula
turizmusában.

15 M Ft
GINOP 1

Felelős: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
Partnerek: TDM tag szálláshelyek
Feladat: irodai és informatikai eszközök korszerűsítése, gyenge- és erősáram hálózat
korszerűsítése, infopultok beszerzése

Tourinform iroda
infrastrukturális fejlesztése

Munkavállalók munkafeltételeinek minőségi
fejlesztése.

Felelős: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
Partnerek: Gyula Város Önkormányzata
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"Gyula-busz" járatok kialakítása

Feladat: ""Gyula-busz"" járatok kialakítása és megszervezése
1. Gyulai körjárat megszervezése (távolabbi szálláshelyektől az attrakciókig és vissza)
2. Garantált programokhoz (9 fős, rugalmas és költséghatékony)
3. Reptéri és pályaudvari transzfer
4. Speciális menetrendű buszjáratok indítása: sportrendezvények, konferenciák,
sportesemények, színház időpontjához és az igényekhez igazítva.

Piacbővítés, bekapcsolódás a turizmus nemzetközi
vérkeringésébe.

35 M Ft

Felelős: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
Partnerek: TDM és GYIE tagság (KKV-k)

Turisztikai adatgyűjtő rendszer
kialakítása

Feladat: Monitoring tevékenység feltételeinek megteremtése
Anonim adatok gyűjtése, az előző napi-heti forgalomról mely egy online felületen
történik. Látogatói adatok gyűjtése. Programok, rendezvények, közlekedési eszközök
látogatottságának gyűjtése. Turisták költésének vizsgálata.
Az anonim adatok felhasználása kutatási adatgyűjtéshez.

Együttműködési hajlandóság hiánya. A partnerek
számára nem világos, miért szükséges az
adatszolgáltatás.
1 M Ft

Felelős: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
Partnerek: Turisztikai szolgáltatók, attrakciók, TDM és GYIE tagság

Piackutatás végzése

Feladat:
1. Újonnan bevezetésre kerülő projektek piackutatása
2. Vendégelégedettség-kutatás
3. Imázskutatás

Megbízható adatok gyűjtése új termék bevezetéséhez
és marketingkommunikációhoz.
1,5 M Ft

Felelős: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
Partnerek: turisták

Desztináció szintű (térségi)
TDM szervezet létrehozása

Feladat:
1. Minimum 1 további helyi TDM szervezettel és egyéb, területileg releváns partnerekkel
kialakítani és regisztrálni Gyula és térségének desztinációs szintű térségi TDM
szervezetét.
2. NGM és a Magyar TDM Szövetség által meghatározott térségi szintű feladatok ellátása.
3. Térségi szintű turisztikai termékfejlesztés
4. Marketingkommunikáció
Felelős: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
Partnerek: KBC, Békéscsabai Turisztikai Egyesület, Békés Város Önkormányzata,

Országos TDM lefedettség, Hungary brand
megteremtésének alapja, nemzetközi piacravitel

100 M Ft
saját + GINOP 1
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Indikátorok
Turisztikai mutatók
MUTATÓ NEVE
Vendégéjszakák száma Gyulán (total)
Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma
Vendégérkezések száma Gyulán (total)
Külföldi vendégérkezések száma
Átlagos tartózkodási idő (total)
Kereskedelmi szálláshelyek száma
Kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek száma
Szállodák férőhelykapacitása
3-4*-os szállodák kapacitásának aránya (előbbihez)
Üzleti célú egyéb szálláshelyek száma
Üzleti célú egyéb szálláshelyek férőhelyeinek száma
Nemzeti védjegy besorolással rendelkező KSZH-k száma
Koronás védjegyes ÜCE SZH-k száma
Átlagos vendégelégedettségi index

M.
E.
éj
éj
fő
fő
éj
db
db
db
%
db
db
db
db

BÁZIS
2014
2015
2016
430.812 441.580 452.620
47.332
61.000 80.000
120.030 126.000 132.000
15.051
19.000 23.000
3,5
3,5
3,5
10
10
10
1.965
1.965
1.995
1.512
1.512
1.542
327
1.824

327
1.824

330
1.855

CÉLÉRTÉK
2017
2018
463.940 475.540
105.000 119.000
138.000 145.000
30.000 33.000
3,6
3,6
10
11
1.995
2.085
1.542
1.592
330
1.855

2019
487.420
138.000
148.000
37.000
3,7
12
2.285
1.730

345
2.000

2020
500.000
150.000
150.000
40.000
3,7
13
2.300
1.800

345
2.000

ADATFORRÁS

Gyula PH, KSH
Gyula PH, KSH
KSH
KSH
KSH
Gyula PH, KSH
Gyula PH, KSH
KSH
KSH
345 Gyula PH, KSH
2.000 Gyula PH, KSH
KSH
FATOSZ, MOSZ
saját kutatás

Jövedelemtermelő képességgel kapcsolatos mutatók

Ft/éj

BÁZIS
2014
2015
3.582 3.650

2016
3.700

2017
3.750

e Ft
Ft

959.488 978.678
3.077 3.170

1.000.800
3.190

1.020.800
3.200

MUTATÓ NEVE

M.E.

1 éjre jutó szállásdíj bevétel kereskedelmi SZH-ken
Kereskedelmi SZH-k bruttó szállásdíjbevétele
gyulai szállodák átlagos RevPAR mutatója

CÉLÉRTÉK
2018
3.900
1.051.400
3.400

2019
4.020

2020
4.120

1.082.900
3.550

1.150.000
3.640

ADATFORRÁS
Gyula PH,
KSH, saját
KSH
KSH
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A turizmus jelentőségét kimutató indikátorok
MUTATÓ NEVE
1 lakosra jutó turisták száma
1 napra jutó turisták száma
1 lakosra jutó IFA bevétel
IFA aránya a helyi adóbevételeken belül
IFA/IPA arány
GYTNkft. vendégarányos éves költségvetése
GYTNkft. költségvetésének marketingre fordított hányada

M.E.
fő
fő
Ft/fő
%
%
Ft
%

CÉLÉRTÉK
BÁZIS
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3,5
3,55
3,6
3,65
3,7
3,75
3,8
1.178
1.210
1.240
1.270
1.300
1.335 1.370
2.050
2.065
2.080
2.100
2.200
2.300 2.400
4
4
4,1
4,2
4,3
4,3
4,4
11
11
11
11,5
11,5
12
12
650
680
700
730
750
780
800

ADATFORRÁS
KSH
KSH
Gyula PH adócsoport
Gyula PH adócsoport
Gyula PH adócsoport
GYTNkft., KSH
GYTNkft.
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