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Bevezető gondolatok

Turizmus – piacgazdaság

- Egyértelműen odatartozó, mivel kereslet-kínálat alapú

- A közszféra a fejlesztéseken keresztül jelentősen befolyásolja, formálja

Trendek és tendenciák

- Rögzülő területi munkamegosztás (dinamikus térségek – lassú zónák)

- Hazai turizmus – wellness, Balaton

- Külföldi turisták – Budapest

- Minden település lehet turisztikai célterület, ha vonzerővé tudja formálni saját 

értékeit
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TOP keretek – Megyei tervezés 

2014-2020 Európai Uniós fejlesztési ciklus

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program(TOP)

Jász-Nagykun-Szolnok megye 77 településére

dedikált keret:

53,786 milliárd Ft

Szolnok Megyei Jogú Város dedikált keret:

15,19 milliárd Ft
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TOP keretek – Megyei tervezés 

JNSZ Megyei Közgyűlés által elfogadott

Megyei Integrált Területi Programban (ITP)

a TOP-1.2.1 intézkedés 4,803 milliárd Ft keretére

– amely a megyei keret 9%-a –

területi alapú

forrásfelhasználási preferencia

került rögzítésre
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TOP keretek – Megyei tervezés 

40%
Jászság,
Szolnok-

Törökszentmiklós-
Martfű térsége

1,921 milliárd Ft

60%
Nagykunság-Tisza-tavi 

térség,
Mezőtúr térsége-Tiszazug

2,882 milliárd Ft
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TOP támogatási döntések

TOP-1.2.1 intézkedés keretéből

24 db projekt támogatásával,

összesen 5,577 milliárd Ft értékű

turisztikai fejlesztés valósul meg a megyében

(4,803 milliárd Ft-os keret túllépését a végső kötelezettségvállaló TOP Irányító Hatóság hagyta jóvá a 

vonatkozó jogszabály szerint)
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TOP támogatási döntések

Hagyományos 
turisztikai célterület

Tisza-tavi térség 
látnivalóinak fejlesztésére

2,165 milliárd Ft

Új 
turisztikai 
célterület
Mezőtúr
térsége –
Tiszazug 
vonzerő 

fejlesztésére 
1,472 

milliárd Ft

Hagyományos 
turisztikai célterület

Szolnok környéki 
szabadidős 

fejlesztésekre
0,880 milliárd Ft

Új 
turisztikai 
célterület
Zagyva-
völgy –

Jászság új 
attrakcióira 

1,060 
milliárd Ft
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Tapasztalatok – TOP 2014-2020

→ A fejlesztési portfólió első megközelítésben nem volt igazán kedvező

→ Az ökoturisztikai és szabadidős jellegű elképzeléseket mégis sikerült megfogalmazni

→ Új térségek formálódnak – lefedve a megyét

→ Határozott előrelépés történt a települési közös projektek terén

→ Inkább a tartalmas szabadidőtöltés feltételei alakultak ki, nem pedig a termelő jellegű 

szolgáltatások
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Időközi értékelés – TOP 2014-2020

2018. év végére vállalt eredményességmérési indikátorok teljesítésének megfelelően és a 

forint árfolyam nyereségének eredményeként 11,11 milliárd Ft

keretösszeggel 2019-ben újranyitásra kerültek egyes TOP felhívások;

ebből

a turizmusfejlesztés újranyitott kerete 0,767 milliárd Ft + a Megyei Önkormányzat 

saját projektként 0,800 milliárd Ft összegű fejlesztést tervez megvalósítani Tiszafüreden.

Így 5,577 + 1,567 = 7,144 milliárd Ft értékű turisztikai fejlesztés valósulhat meg,

amely a 64,896 milliárd forint összes megyei felhasználás 11%-a.
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Felkészülés – 2021-2027 

→ Pénzügyi tervek, keretek, valamint a területi szereplők feladatainak kialakítása és

tisztázása folyamatban

→ Megye települései fejlesztési szándékainak felmérése 2019 elején előzetesen

megtörtént

➢ 30 település turisztikai fejlesztési előzetes forrásigénye 36 milliárd forint
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Felkészülés – 2021-2027 

Alapvető szempont és feladat lesz

a teremtett és épített környezet fenntarthatóságához való hozzájárulás

és a klímaváltozáshoz való igazodás,

mint ahogy a Biblia fogalmaz:

„És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe,

hogy mívelje és őrizze azt”

( Mózes első könyve /Teremtés könyve/ 2,15 )
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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