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A feladat elemei 

 A 2000-ben készült koncepció és
stratégiai programok felülvizsgálata.

 A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia
és a Nemzeti Fejlesztési Tervhez készült
dokumentumok figyelembe vétele.

 Észak-Magyarországi ROP-pal való
összhang biztosítása

 A Tisza-tavi Régióval történő egyeztetés.
 Két lépésben:

1. Jövőkép – célok - stratégiai struktúra
2. Konkrét programok kidolgozása

 Vonzerőleltár aktualizálása
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 Az azonosított 4670 vonzerőelem 
területi megoszlása:

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 2338 (50,06 %)

 Heves megye: 1427 (30,56 %)

 Nógrád megye: 905 (19,38 %)

Összevont vonzerők megoszlása
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Regionális vonzerő-elemek jelentősége

B-A-Z megye Heves megye Nógrád 

megye

ÖSSZESEN:

Helyi 956 459 424 1839

Kistérségi 516 387 186 1089

Regionális 335 192 150 677

Országos 358 170 85 613

Nemzetközi 173 219 60 452

ÖSSZESEN: 2338 1427 905 4670
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Észak-Magyarország turizmus versenyképessége
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Természeti vonzerők

Világörökségvonzerők
Kulturális örökség vonzerők

Turisztikai termékkínálat

Szálláshelykínálat

Vendéglátás színvonala

Értékesítési tevékenység

Kommunikációs tevékenység

Kapcsolódó szolgáltatások

regionális elérhetőség

környezet minősége

társadalmi kohézió

társadalmi szerkezet
közüzemi infrastruktúra

turisztikai infrastruktúratelepüléskép
munkaerő felkészültsége

felsőoktatás, szakképzés színvonala

technológiai fejlettség

integrátorok jelenléte

KKV pozciója, ereje

menedzsment képességek

együttműködési készség

turisztikai klaszter, hálózat

vállalkozások innovativitása

régió-imázs

turizmusbarát lakosság

turizmusbarát közigazgatás
régió-desztináció-memedzs.
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Jövőkép – Észak-Magyarország turisztikai régió
 A régió Magyarország határozott arculattal, sokoldalú kínálattal rendelkező, célpiacain ismert és
elismert, az ország második leglátogatottabb régiója. A régió turizmusában domináns szerepet (70%) a
belföldi turizmus játszik, ugyanakkor jelentősen nő nemzetközi ismertsége, láthatósága, s egyre
erősödik a külföldi turisták régiókötődése.

 A turizmus fejlődése a természeti adottságok mellett a történelmi, kulturális értékekre épül, a
turisták igényeihez illeszkedő, korszerű turisztikai termékkínálattal. Vezető termékei az egészség- és
kulturális turizmus, valamint a bor- és gasztronómia, az aktív-, öko- és falusi turizmus, melynek régión
belüli meghatározó desztinációi Eger, Miskolc, a világörökség helyszíneként Hollókő, Aggtelek és a Tokaji
Borvidék, valamint a Tisza és a Tisza-tó.

 A turizmus infrastrukturális és szolgáltatási feltételei nemzetközi színvonalúakká válnak, megvalósul
a régió légi-, a gyorsvasúti közlekedési kapcsolódása, melyhez az autópályák mellett a jó minőségű
belső közút- és kerékpárút-hálózat társul. A régió fejlődése kikényszerítette nemcsak a közlekedési,
hanem a városrendezési, városépítészeti, településképi, s benne a parkolási rendszerek fejlesztését is.

 A turizmus-rendszere a közösségi és a vállalkozói szféra együttműködésére épül, jól koordináltak az
ágazat klaszterei, hálózatai, melyek számos régión kívüli szállal rendelkeznek. A turizmus terén,
szorosan kapcsolódva a szabadidő-gazdaság további elemeihez jelentős beruházások, új egyedi,
nagyhatású turisztikai attrakciók valósultak meg, ami a nemzetközi és a helyi vállalkozói, befektetői tőke
jelentős bizalmát, pozitív megítélését tükrözi vissza.

Jól működő intézményrendszer és több szinten is hatékony desztináció-menedzsment jellemzi. A régió
egészét átfogó, korszerű info-kommunikációs bázisra épülő közösségi információs, kommunikációs és
értékesítési rendszer segíti a vállalkozásokat.

 A turizmus sikeres, versenyképes gazdasági ágként, a régió GDP-jének több mint 10%-át termelő,
jó jövedelmezőségű, az innovációs lehetőségeket kihasználó, a tudásalapú gazdasági fejlesztéshez
igazodó, a fenntarthatóság kritériumainak megfelelően fejlődő szektor.

 A turizmus kedvező gazdasági eredményessége mellett, az értékek-értékrendek tudatosulásával
kibontakoznak pozitív társadalmi hatásai a hagyományőrzés, a helyi lokálpatriotizmus, identitás-tudat
erősítése, a helyi közösségek fejlesztése, a települések építészeti, táji környezetének megóvása,
fejlesztése révén. A régió lakossága nagyszámban érintett a turizmusban, a szolgáltatásban
résztvevőket vendégszeretet, szaktudás és a szükséges nyelvismeret egyaránt jellemzi.

 Mindezek eredményeként a turizmus hatékonyan járul hozzá a régió lakossága életminőségének

javulásához, mint a regionális fejlesztés alapvető feladatának teljesítéséhez.
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Célrendszer 

A lakosság életminőségének javítása

A turizmus gazdasági, társadalmi, ökológiai hatásainak optimalizálása

Alapcél 

Fő cél 

Szakmai cél

Eszközcél

ok

funkcionű

lis-

intézkedé

sek-

Versenyképesség javítása

Régión, határon átnyúló 

együttműködések

A turistafogadás 

feltételeinek javítása

Versenyképes turisztikai 

termékkínálat

Kooperatív turizmus-

marketing, értékesítés 

Klaszterek-hálózatok

kooperációk fejlesztése

Hatékony, sikeres

vállalkozások

Hatékony regionális 

desztináció-menedzs.

Szakképzettség 

javítása

A turizmus társadalmi, politikai támogatottságának növelése

Kapcsolódó infrastrukturális

feltételek javítása

- Turisztikai k+f

- turisztikai beruházások

- turisztikai rendezvények

- turisztikai tanácsadó, 

üzleti szolgáltatások
Ismertség, imázsjavítás

Minőség és fenntarthatóság megteremtése a turizmusfejlesztésben
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A turizmusfejlesztési stratégia

termék- és területi prioritásai

Funkcionális fejlesztési 

prioritások: 

- infrastrukturális háttér, 

közlekedésfejlesztés, IT 

fejlesztés, 

- szálláshelyfejlesztés, 

- turisztikai k+f,

- turisztikai attrakciók, 

beruházások, 

- turisztikai rendezvények, 

- turisztikai tanácsadás és 

üzleti szolgáltatás,

- szakképzés fejlesztése,

- turisztikai klaszterek,

- turisztikai szak- és 

felsőfokúképzés,

- kooperáció, klaszterek, 

- turisztikai marketing, 

Turisztikai termékprioritások:

1. Egészség-, kulturális turizmus

2. Bor- és gasztronómia, aktív-, falusi-, 

öko-turizmus  

(Tematikus utak)

Területi prioritások: 

Eger

Miskolc-Bükk

Mátra-Gyöngyös

Világörökség helyszínek és térségei 

(Hollókő-Szécsény-Ipolytarnóc, Tokaj-

Zemplén, Aggtelek-Cserehát)
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Stratégiai program-kocka

Egészségturizmus 

Kulturális turizmus

Aktív-turizmus

Bor-gasztronómia

Falusi turizmus

Öko-turizmus

Tematikus utak
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Turizmusfogadás feltételeinek

Versenyképes kínálat

Hatékony desztináció-

mendzsment
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 1. Komplex közösségi forrásokkal támogatott
fejlesztési program megvalósítása indokolt a
tervezési időszakban: az egészségturizmus és a
kulturális turizmus terén.

 2. Kiemelt turizmusfejlesztési területnek
jelöljük meg: a bor és gasztronómia, az aktív-, az
öko- és a falusi turizmust, mely területeken
megvalósuló funkcionális fejlesztések közösségi
forrásokkal történő támogatása különösen
eredményes lehet.

 3. A „horizontális” termékprioritások között
kiemelten fontosnak ítéljük a tematikus utakat,
a különböző terméktémákra felfűzött kínálatot,
mely sajátos, izgalmas, komplexebb, multi-
termék jellegű, jól értékesíthető kínálat
kialakítását eredményezheti.
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A régió turizmus-stratégiájának menedzsment keretei 

ÉM-RMI = regionális desztináció-menedzsment 

szervezet

Miskolc- Bükk desztináció-

menedzsment szervezete

Eger - desztináció-

menedzsment szervezete

Tokaj-Zemplén desztináció-

menedzsment szervezete

Aggtelek-desztináció-

menedzsment szervezete

Hollókő-Széchény-Ipolytarnóc 

desztináció-menedzsment 

szervezete

Egészségtur.

klaszter

Kulturális tur. 

klaszter

Termék 

és 

területi 

elvű 

turisz-

tikai 

klaszte-

rek

együttműködő

turisztikai

hálózatok

Gyöngyös-Mátra menedzsment 

szervezete
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Észak-magyarország Régió, 

mint turisztikai márka

Egyes desztinációk 

márkái

RÉGIÓ-IDENTITÁS ÉPÍTÉSE

(az egyes desztinációk identitására alapulóan)

Teljesítmény-

elemekkel

Formai, design 

elemekkel

Magatartási-

elemekkel

kommunikációs-

elemekkel

Régió Közösségi Turizmusmarketing 

stratégia:

Belső marketing

Marketing Információs,

döntéstámogató, kutató-rendszer

Turisztikai termék-marketing

Értékesítés-támogató tevékenység

Kommunikációs tevékenység

Turisztikai Imázs, mint eredmény
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Tervezett 

projektek 

száma (db)

Fajlagos 

bekerülési 

költség 

(Millió Ft)

Beruházás

összköltsége

(Millió Ft)

Támogatási 

arány %

Támogatási

igény 

(Millió Ft)

II. REGIONÁLIS TURISZTIKAI HÁLÓZATI RENDSZER KIALAKÍTÁS AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓVAL KÖZÖSEN

II.1.1. A régiók közös turisztikai marketingstratégiájának elkészítése 30 30 0,90 27

II.1.2. A stratégiának megfelelő marketing eszközök előállítása és alkalmazása 7 65 455 0,90 410

II.2.1. 

A Regionális turisztikai klaszter központ fizikai kialakítása (ROP) 

ERFA
1 1000

1 000 0,90 900

II.2.3. K+F tevékenység, termék és szolgáltatás-fejlesztés(ROP) ERFA 21 50 1 050 1,00 1 050

II.2.4. Régiókon belüli hálózati együttműködések támogatása (ROP) ERFA 7 40 280 0,90 252

II.2.5. 

Nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódás támogatása (ROP) 

ERFA
1 200

200 0,90 180

II.3.1. 

Fogadókapacitás fejlesztés (új szálláshelyek, meglévő szálláshelyek 

bővítése) (ROP) ERFA

8 000

férőhely
3

24 000 0,60 14 400

II.3.2. Szálláshelyek minőségi fejlesztése (szolgáltatás bővítés) (ROP) ERFA

15 000

férőhely
1,5

22 500 0,60 13 500

II.3.3. Informatikai és telekommunikációs fejlesztés (ROP) ERFA 7 000 0,7 4 900 0,60 2 940

II.3.4. Attrakciók kialakítása, fejlesztése (SOP-ROP) ERFA 15 5000 75 000 0,70 52 500

II.4.1. 

Logisztikai hálózat fejlesztése, kialakítása (pl. többnyelvű idegenvezető, 

tolmács, animátorok) (ROP) ERFA
1 200 1,2

1 440 0,50 720

II.4.2. 

Logisztikai csomópontok kialakítása, közlekedési eszközök 

beszerzése(ROP) ERFA
350 12

4 200 0,70 2 940

II.4.3. Tanácsadói és üzleti szolgáltató hálózat(ROP) ERFA 210 1 210 0,90 189

II.4.4. Kiemelt rendezvények fejlesztése (ROP) ERFA 210 12 2 520 0,70 1 764

II.5.2.  

Idegenforgalmi többszintű kompetencia alapú képzés az 

iskolarendszerben (ROP) ERFA
8 30,0

240 0,90 216

II. Turizmus program összesen 138 025 91 988



Célok és realizáló 

programok,

Intézkedések, kiemelt 

projektek

Várható 

költségek

Várható hatások, eredmények

A turistafogadás feltételeinek javítása

1. Közlekedésfejlesztés

elérhetőség javítására

Regionális reptér, (Mezőkövesd) vasút,

közútfejlesztés

A fejlesztések 

a régió operatív 

programjának 

más fejezetéhez 

kötődnek, s 

mintegy 

450 Mrd. Ft. –

ot érintenek.

Turisztikai desztinációk jobb elérhetőség, 

2. Településkép javítása Településközpont rehabilitációja Vonzóbb településkép

3. Környezetvédelem Vízvédelmi, hulladékgazdálkodási,

energetikai stb. beruházások

A régió turisztikai vonzerejének növekedése

4. Köz- és kapcsolódó 

szolgáltatások fejlesztése

Egészségügy, banki, személyi,

tömegközlekedési szolgáltatások

Színvonalas szakmai szolgáltatások 

5. Vendéglátás, szabadidő 

szolgáltatások fejlesztése

Éttermek korszerűsítése, szabadidős 

szolgáltatások fejlesztése

Korszerű szolgáltatások turistáknak

6. Attrakciók közvetlen 

elérhetőségi, infrastrukturális 

feltételei

Parkolók, kerékpárút, logisztikai 

bázisok, tájékozató rendszer

6 Mrd. Ft. Közvetlen turisztikai infrastruktúra-feltételek vonzóbbá válnak. 

7. Fogadóképesség javítása Új szálláshelyek építése, meglévők 

korszerűsítés

26,5 Mrd. Ft. Mintegy 8-15 ezer új illetve korszerűsített szálláshely

Versenyképes kínálat – vonzerők és attrakciók korszerűsítése, létrejöttének támogatása

8. Turisztikai k+f ösztönzése K+F és innovációs programok , 

termékfejlesztés támogatása

1 Mrd. Ft Korszerűbb szolgáltatások, új termékek, vállalkozások

9. Turisztikai tanácsadó 

szolgáltatások

Szakmai tréningek, tanácsadás, 

tudományos, szakmai rendezvények

1 Mrd. Ft Tanácsadói együttműködések új sikeres vállalkozások, projektek

10. Vonzerők, attrakciók 

fejlesztése

Potenciális, valós turisztikai vonzerők 

állapotának fejlesztése, attrakciók 

létrehozása, piaci bevezetése

78 Mrd. Ft. Új turisztikai termékek piacon való megjelenése, látogatószám és költés

nő,

11. Szakképzés, felsőoktatás 

fejlesztése

Képzési programok kidolgozása, 

tananyagfejlesztés, képzések 

támogatása

1,5 Mrd. Ft. Szolgáltatási színvonal növekszik, foglalkoztatottság

12. Vállalkozóvá válás ösztönzése Turisztikai inkubáció, tanácsadás,

tréningek

1 Mrd. Ft. Új vállalkozások száma nő.

Hatékony turisztikai kooperációk, desztináció-menedzsment rendszer kialakítása

13. Turisztikai kooperációk 

ösztönzése

Termék- és térségorientált turisztikai

klaszterek, hálózatok kialakítása

1,25 Mrd. Ft. Klaszter-programok, kooperációs projektek,

14. Regionális turizmusmarketing

stratégia és eszközök

Desztinációk marketingstratégiái, s

konkrét kampányai

3,5 desztinációs márka-érték, pozitív imázs, hatékonyság,



Turisztikai termék-programok

15. Egészségturizmus Már meglévő termékek, fürdőhelyi

fejlesztések hatékonyságának javítása,

új wellness és gyógyturisztikai

projektek

21 Mrd. Ft. Az adott turisztikai terméktípusok terén karakteres, a piacon jól

pozícionált regionális kínálat létrejötte, hatékony működtetés, melyre

épülően jelentősen növekvő látogatószám, javuló kapacitás-

kihasználtság, nagyobb turisztikai bevételek, a turizmus súlya, társadalmi

és politikai elismertsége nő. Hatékony régión belüli és azon túlnyúló

szakmai programok, projektek megvalósulása.16. Kulturális turizmus Infrastrukturális felújítások, kiemelt

rendezvények támogatása, koordináció

32 Mrd. Ft.

17. Bor- és gasztronómia Infrastrukturális fejlesztések, minőség

biztosítása, új gasztronómiai turisztikai

termékek létrehozása

12 Mrd. Ft.

18. Aktív turizmus Lovas-bázisok, kerékpár-, extrém, vízi-,

télisport és vadász-turizmus projektek

16 Mrd. Ft.

19. Falusi turizmus Komplex település, térségi programok,

szálláshely- és szolgáltatásfejlesztés,

képzés és kiegészítő infrastruktúra

6  Mrd. Ft.

20. Öko-turizmus Öko-turisztikai bázisok,

bemutatóhelyek, szakmai

szolgáltatások, képzések, beruházások

támogatása

15 Mrd. Ft.

21. Tematikus utak Utak, mint termékek kidolgozása,

technikai feltételek biztosítása,

értékesítés támogatása

8 Mrd. Ft.

Kiemelt desztinációk fejlesztési programja

22. Eger és térsége A desztinációk menedzsmentjének,

komplex fejlesztési programjainak

kialakítása. Kiemelt projektek

támogatása: „Város a város alatt”,

Történelmi Avas, régészeti park,

Kongresszusi Központ-Miskolc,

Coburg-kastély, Aggteleki Nemzeti

Park új attrakciók, Ipolytarnóc

világörökség, Tokaji bor-turizmus.

Desztináció-

menedzsment 

költségvetés

(2,1 Mrd. Ft.)

+

kiemelt 

programok 

(49 Mrd. Ft.)

Desztináció-menedzsment és marketing szervezetek és működés 

kialakítása. 

Komplex desztináció-fejlesztési program és menedzselése. 

Kiemelt projektek megvalósítása.
23. Miskolc-Bükk

24. Gyöngyös-Mátra

25. Aggtelek és térsége

26. Tokaj és Zemplén

27. Szécsény-Hollókő-

Ipolytarnóc

A stratégia közvetlen turisztikai programjai összköltsége 130-150 Mrd. Ft., a 7 éves  támogatási igénye 95-100 Mrd. Ft.

- mely az NFT2 (NSRK) regionális operatív programja forrásai mellett, a régióban képződő turisztikai forrásokra is építhet. Jelentős támogatás-független források további 

megjelenését is indukálja a fejlesztési stratégia.


