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1 Bevezető gondolatok 
 

Poroszló, hazánk azon vidéki térségei közé sorolható települések egyike, mely képes volt 

felfigyelni, újraértelmezni a rendelkezésre álló természeti erőforrásait, és az ember alkotta 

tényezőit (pl.: kultúra, hagyományok stb.), tudatos lépésekkel és döntésekkel, törekedett a 

lehető legjobban felhasználni, a helyi gazdasági élet fellendítése, és az itt élők 

életminőségének javítása érdekében. Ezáltal elmondható, hogy jó úton halad a vidékies 

térségekre jellemző hátrányos helyzetből való kilábalás felé, kitűnő példát mutatva, más 

kedvezőtlen körülmény között lévő települések számára is.  

Az első komolyabb, a helyi gazdaságot serkenteni próbáló lépés a Tisza-tavi vízi 

Sétány és Tanösvény átadása volt 2005-ben, mely során a Tisza-tó egyedülálló természeti 

kincseit próbálták bemutatni, az oda érkező turisták számára testközeli és maradandó 

élményeket biztosítani, reménykedve, hogy ezzel növekedhet a helyben elköltött bérek érteke, 

így biztosítva kellő lendületet Poroszló vállalkozóinak fejlődésére, (s azt követően a 

munkahelyek teremtésével, bővülésével) a helyiek életszínvonalának növekedésére. A várt 

eredmény azonban elmaradt, vagy inkább kicsit megkésett: a tényleges áttörés a 2012.április 

27.-én átadott Tisza-tavi Ökocentrum megépítésével érkezett meg. A létesítmény ugyanis 

nemcsak a Tisza-tavi régió, hanem Európa szerte is egy egyedülálló turisztikai attrakciónak 

felel meg, megvalósításával, pedig ténylegesen megnövekedett a turisztikai szektorban 

dolgozó vállalkozások és szolgáltatók száma, valamint az egyéb, turisztikai termékeket és 

szolgáltatásokat kiegészítő tevékenységeket végző felek létszáma is. Sőt az épület 

kivitelezése, más a Tisza-tavat érintő településekre is serkentő hatást gyakorolt: pl. 

Tiszafüreden, Magyarország legnagyobb kerékpáros centruma épül fel ezév október végéig. 

Az Ökocentrum megépítése és megvalósítása egy igen merész vállalkozás volt a 

település részéről. Tény és való, hogy az építmény igen egyedi, de ez még koránt sem volt 

elegendő ahhoz, hogy a turisták tudomást szerezzenek róla (marketing), vagy esetlegesen több 

időt is tölthessenek az esettanulmányunk témájául választott községben. Ehhez nem csak a 

helyi természeti erőforrások szükségesek, vagy példának okáért a falusias jelleg, hanem a 

helyi turisztikai-, és gazdasági szereplők együttműködése és kapcsolattartása is. Dolgozatunk, 

pedig e két erőforrás felhasználásáról fog szólni: a szereplők közötti együttműködésről, 

társadalmi innovációról, valamint a helyi erőforrásokon alapuló, rá építkező (öko)turizmusról, 
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melyek, mint a helyi gazdaságfejlesztés két eszközeként jelennek meg Poroszló életében, és 

gazdasági,-társadalmi helyzetének előremenetelében, fejlődésében.  

2 Poroszló bemutatása 
 

Poroszló az Észak–magyarországi régióban, Heves megye délkeleti csücskében, a 

Füzesabonyi–kistérségben található (jogállását tekintve) község (Térbeli elhelyezkedését lásd: 

1. ábrán). A település a Tisza-tó jobb partján helyezkedik el, hazánk fővárosától 136 km-re, a 

megyeszékhelytől közel 48 km-re. Magyarország második legnagyobb tavának 55%-a 

Poroszló közigazgatási területéhez tartozik, így nem is véletlen, hogy a helység „a Tisza-tó 

kapuja” elnevezéssel is büszkélkedhet, az őt körülölelő ökoturisztikai szigeten (2.3.3. 

alfejezet). 

 

 

1. ábra: Poroszló község földrajzi lehatárolása 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A község a 2015. január 1.-jei KSH adatok alapján 2920 fős népességet számlál, 

sajnálatos módon, (az országos tendenciához hasonlóan) Poroszlón is csökken a 

gyermekszületések száma, és ennek következtében a társadalom elöregedése a jellemző. A 

település 109,04 km²- nyi kiterjedésű, 25,15 fő/km2 a népsűrűsége, mely jóval alul marad a 

hazai által népsűrűségtől (106 fő/km2). 
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Rengeteg példát láthatunk a helyi lakosságon belüli összhangra, amely egyrészt a 

LEADER program nyújtotta lehetőségeknek, másrészt a civil szervezeteknek köszönhető. 

Ugyan ez utóbbiak száma az elmúlt években csökkent, 2012-ben még 13, de 2013-ban már 

csak 11 működött (TEIR adatbázis), jelentőségük nem változott. Közülük néhány: Ezüst 

Ponty Horgászegyesület, Poroszló SE, Poroszló Turizmusáért Egyesület. Ezen felül is, a 

település önkormányzata fontosnak tartja a helyi cigány kisebbségi önkormányzat működését, 

így biztosítva a lakosok közötti együttműködést. 

Ami a gazdaságot illeti, az országra jellemző szektorváltások Poroszlón is 

megfigyelhetők: a primer szektor helyett a tercier szektor vette át a vezető szerepet. Ezt 

alátámasztja, hogy a mezőgazdasági vállalkozások száma csökkenő tendenciát mutat, 2008-

ban 12, 2010-ben már csak 9 működött, napjainkra ez a szám pedig nagyjából 5-re csökkent. 

A mezőgazdaság súlyának csökkenését nagy részben a település, szolgáltatás szektor (ezen 

belül is turizmus) felé fordulása okozza, mivel a helyi lakosok ebben az ágazatban nagyobb 

lehetőségeket látnak. 

A vendéglátás súlya tehát nőtt, a szálláshelyek száma 5-ről 9-re emelkedett két év alatt 

(ebben természetesen nincs benne az összes, Poroszlón található vendégház és kiadó szoba). 

Az önálló vállalkozók száma is jelentősen nőtt, főként a nyugdíjas önálló vállalkozók 

számában figyelhető meg hatalmas változás, 2011 és 2013 között 20-ról 106-ra ugrott a 

számuk (TEIR adatbázis). Az alapszolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozások száma stagnál, 

ezen a téren nem figyelhető meg jelentős változás. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a községben a szolgáltatásokkal foglalkozó 

vállalkozások száma jelentősen meghaladja az összes többi ágazat vállalkozásainak számát, 

arányuk több mint 70%.  
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3 Helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei és eszközei 

3.1 Innováció  
 

Innováció: meghatározására adott klasszikus (új termékek, új eljárások, új piacok, új 

erőforrások, új szervezet) schumpeteri definíció (Schumpeter 1939) mellett létezik egy rövid, 

frappáns megfogalmazás is: új elképzelés, ami működik (Mulgan 2006).  

Ha az innováció fogalmát kicsit más értelmezésében használjuk, akkor azt 

mondhatjuk, hogy minden új jelenség bevezetését vagy magát az új jelenséget innovációnak 

tekintünk (Johnston 1986). Ezek a jelenségek lehetnek a már említett tevékenységek, 

termékek, szervezetek, és új emberi, közösségi viselkedési módok (Rechnitzer 1994, 119) – 

ezt G. Fekete Éva „Innovációk a kistérségi fejlesztésben” című tanulmányából idéztük, ami 

szerintünk pontosan kifejezi, hogy mit is takar az innováció. A tudás létrehozása, hasznosítása 

és diffúziója a gazdasági növekedés, a fejlesztés és az egészséges nemzeti létezés egyik 

alapeleme (MISZ é.n.). 

Tehát az innováció magába foglalja az új dolgok mellet a már meglévő, létező dolgok 

új tulajdonsággal való felruházását is. Fontos hogy az innováció nem mindig nagy és 

látványos elem. Az innováció a kis apró finomításoktól kezdődően, egy új nézőpont, technika 

bevezetésén át egészen egy teljesen új termék, szolgáltatás, nézőpont is lehet. Sok ember 

beleesik abba a tévhitben, hogy csak az-az új és jó, amit szemmel látunk, tapasztalunk, holott 

egy nézőpontváltás is innovatívan hathat az életünkre, a társadalmi berendezkedésünkre. 

Mint minden tudatos emberi tevékenység során, a területfejlesztésben is időről időre 

megjelennek a már meglévőtől különböző, új vagy újszerű jelenségek (G Fekete Éva 2001).  

Társadalmi innováció: az innováció két legfontosabb tulajdonsága az újdonság és a 

már megvalósultság, valamint lehetőséget ad az innováció fogalmának lehető legszélesebb 

körben történő kiterjesztésére. A gazdaságra vonatkozó, döntően a vállalatok K+F 

tevékenységében realizálódó, technológiai, marketing vagy szervezeti megújuláshoz vezető 

innovációk mellett a társadalmi tartalmú innováció fogalma is értelmezhető. Így van értelme a 

társadalom, az azt alkotó és működtető struktúrák, a társadalom intézményeinek megújításáról 

beszélni.(G. Fekete Éva 2014). Ezt azt jelenti, hogy ha egy jól működő folyamatot szeretnénk 

létrehozni, akkor fontos odafigyelnünk a társadalmi megújulásra is, nem csak a műszaki 

technikai újításokra. A tendenciák azt mutatják, hogy a technológiai, illetve a társadalmi 

változások következtében sokkal összetettebbé és kiszámíthatatlanabbá vált az innováció 
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környezete, ami szükségessé teszi egy új innovációs gondolkodásmód kialakítását (Buzás és 

Lukovics 2015). 

Az új gondolkodásmód és annak kialakítása új megvilágításba helyezi, helyezheti a 

vállalat kialakult koncepcióit és ez fejlődéshez és eredményesebb munkához vezethet. A 

közös cél motiválja a dolgozókat, gyorsítja a munkafolyamatokat. A társadalmi innováció egy 

hosszabb folyamat, amit nem is szabad elsietni hisz a lényege, hogy feltérképezzük az eddigi 

gondolkodásmódot és a leghatékonyabb módon próbáljuk meg kissé megváltoztatni a 

társadalom hozzáállását az újításokhoz. A magyarok nagy része röghöz kötött, ami meglátszik 

a gondolkodásmódjukon is, miszerint kevésbé nyitottak az új dolgokra, új ötletekre, ezen kell 

lassan és türelmesen változtatni a fejlődő gazdaság és jövő érdekében. 

 

3.2 Turizmus 

3.2.1 A turizmus jelentősége 
 

A legtöbb ember a turisztikára úgy gondol, mint egy békés és nyugodt gazdasági szektorra, 

mely ténylegesen jó minkét oldal (turista és helyi közösség) tagjai számára, hiszen az utazó új 

impulzusokkal gazdagodik, míg a fogadó oldal számára jövedelem termelődik (Donka és 

Sztrunga 2008). 

Az általános hitek és meggyőződések azonban koránt sem elegek, sok esetben a 

lemaradó vagy hátrányos helyzetben lévő (vidéki) térségek települései számára a létük 

legfontosabb eszközeként tartjuk számon a turizmust, mely a szolgáltató szektor meghatározó 

része. Maga a vidék nem homogén, hanem egy komplex, változó terület. A heterogén térségek 

azonban valamiben megegyeznek: sok esetben vegetatív állapotban vannak, azonban ebből 

nem tudnak vagy csak nagy nehézség árán kilépni, vagy valamilyen sikert elkönyvelni (Bódi 

és Bőhm 2000). Ezért is hangsúlyos, hogy minél mélyebben és átfogóbban érzékeljék és 

„lássák” az idegenforgalmat, annak szisztémáját, elemeit, környezetét, valamint mindezek 

változásait. Minél inkább megismerik, annál ügyesebben tudják majd a jövőben kikerülni a 

negatív hatásaikat és magukénak tudni a pozitív hatásokat és lehetőségeket is. Mindez miért? 

A területi egyenlőtlenségek leküzdéséért, a helyi gazdaság serkentéséért, esetlegesen 

felélesztéséért, munkahelyek teremtéséért (stb.), melyek mind - mind megadhatják az ott élők 

számára a lehető legjobb életminőséget és legmagasabb életszínvonalat (László, 2010; G. 

Fekete, 2013). 
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3.2.2 Poroszló turisztikai vonzereje és értékei 
 

Poroszló napjainkban olyan turisztikai attrakciókkal és hozzájuk kapcsolódó turisztikai 

lehetőségekkel rendelkezik, melyek segítségével nem csak a Tisza – tó térségét, hanem egész 

Magyarországot érintő hírnévre tett szert, sőt egyre több a külföldi ország számára is ismerté 

válik a község és a turisztikai élete. Mindezt alátámasztja az 1. táblázat is mely, érzékelteti a 

községre érkező belföldi-, és külföldi vendégek számát, egészen 2005-től 2014-ig bezáródóan. 

Az önkormányzat becslései szerint ez az érték 2015 végére elérheti akár a 13 000 főt is. A 

településre érkező turisták száma (kisebb visszaesés után) évről-évre növekszik, s egyre 

többen élvezik a település egyedülálló természeti – és turisztikai lehetőségeit. 

 

1. táblázat: A településre érkező vendégek száma 2005-2014 

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

327 8254
11161 215 11376

4944
3635
3552
5766

Vendégek száma (fő)
Összesen

2481
2926
4107
4273

Év
Belföldi vendégek Külföldi vendégek

4811

2347
2841
3968
4109

134
85

139
164
133
198
93

109

3437
3459
5657
7927

 
Forrás: Poroszló község Önkormányzata 

 

A jelen sikerek eléréséhez változásra, s egy erőskezű, elvei mellett kitartó vezetőre 

volt szüksége a községnek, hiszen rendelkezésre álló helyi erőforrásait (természeti értékek, 

hagyományok) nem használta ki, s nem állította a turizmus szolgálatába, hogy abból több, a 

lakosai számára is érzékelhető pozitív hatásokat eredményeztessen, egészen az 1990-es évek 

elejéig. 1994-ben választották meg Bornemisza Jánost polgármesternek, mely tisztsége mind 

a mai napig tart, jelezve sikereit és a helyiek bele vetett bizalmát. Az ő indítatására és 

közbenjárásának hatására fogalmazódott meg a helyiek számára, hogy a település számos 

turisztikai irányzatnak és lehetőségnek adhatna helyet, újraértelmezve meglévő adottságaikat. 

Az első közös megválaszolandó kérdés a turisztikai irányzat kiválasztása volt, azaz a csendes 

vagy a hangos turizmus melletti elköteleződés dilemmájának eldöntése. A polgármester, 

mivel fontosnak tartotta a község védett természeti értékeit, s a fenntarthatóság elvét, a 

csendes turizmus, s azon belül is az ökoturizmus mellett kötelezte el magát. Ezen véleményét 
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sokan támogatták a helyiek közül, de voltak ellenzői is, akik nem hitték, hogy a település 

jövőben bármit is profitálhat a turizmus ezen fajtatájból, nem hogy hosszú, de még rövid 

távon sem. Azonban 4-5 éven belül a kételkedők, és ellenkező állásponton lévők is belátták, 

hogy az ökoturizmus nagyon sok lehetőséget rejt magában, el lehet adni, sőt ténylegesen 

jobban, mint bármely más turisztikai irányzatot. „Benne van az öko szó, mely egyre divatossá 

lett, hiszen vigyáz a jövőnk zálogaként meglévő természeti értékeinkre, de mégis számos 

élményt tud nyújtani számunkra és az ide látogatók számára is.” – fejtette ki véleményét, az 

ökoturizmus értékéről Bornemissza János, polgármester. 

Kezdetben úgy véltük, hogy az ökoturizmus elterjedésével a tó, horgászati célra 

használható kijelölt területei egyre csak lecsökkennek és ez az ok, hogy manapság már nincs 

olyan nagy jelentősége, mint régen. Az Ezüst Ponty Horgászegyesület elnöke, Gacsal József 

azonban elmondta, hogy koránt sem erről van szó: „Ha a turista fog halat, akkor jön, ha nem 

akkor nem, ez ilyen egyszerű”- hangoztak el szavai. Tapasztalatai szerint (25 éve az egyesület 

elnöke) jelenleg a Tisza-tó elnövényesedési szakaszában van, mely során több, fokozottan 

védett növény burjánzik el, táplálékot és búvóhelyet biztosítva a halak számára, így még a 

hozzáértő horgászoknak is egyre nehezebb halat fognia, mindezt tovább tetézi a turisták 

szokásainak megváltozása is. Sokan az egy hetes nyaralásukat 2-3 helyen is eltöltik, s 

próbálnak minél rövidebb idő alatt minél több élményt magukénak tudni és átélni, ez azonban 

sehogy sem tud illeszkedni a horgászat nyújtotta élményhez. Ennek hatására, a horgász 

turizmus ma, mint a helyi ökoturizmust kiegészítő, turisztikai ágazatként állja csak meg a 

helyét a kistelepülésen.  

Hasonlóképpen a horgászturizmushoz, számos más turizmus fajtának is teret biztosít a 

település, ám az átlagosan 1-2, maximum 3 napra érkező turisták elsősorban az ökoturizmus 

kínálat attrakciókat élvezik ki (Tisza-tavi Ökocentrum, a település fő vonzereje), s majd csak 

azokat követően érdeklődnek a településen fellelhető további alternatívákról. A 2. ábrán 

felsorakoztuk e további turisztikai irányzatokat, melyek jelen vannak a község turisztikai 

életében. 
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2. ábra: Poroszló ökoturizmusának kapcsolata, más turisztikai ágazatokkal 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A legkeresettebbek ezek közül a lovas turizmus, mely igen közkedvelt a külföldi 

turisták számra is, hála országimázsunknak és népi kultúránknak, valamint a 

kerékpárturizmus, mely során számos, a településen áthaladó sportoló, túrázó veszi igénybe a 

helyi gazdasági életben tevékenykedő szereplők kínálatát, mindemellett, sok esetben a 

községben nyaraló turisták bicikliket bérelnek és kihasználják a gát vonalán végigfutó, 

aszfaltozott EuroVelo kerékpárutat.  

 

A termál,- és a konferencia turizmus egyik legrégebbi helyszíne a több mint 10 éve 

sikeresen működő Fűzfa Panzió, ám a Tisza-tavi Ökocentrum is rendelkezik; egy 10-12 fő 

befogadására alkalmas tanácskozóteremmel és egy, 120-130 fő befogadására képes 

konferenciateremmel, melyeket a létesítmény ki is használ a rendezvények megvalósítása 

során. 2015-ben az események és programok közel 74%-a az épület területén (sok esetben a 

konferencia teremben) kerültek kivitelezésre pl.: Idősek Világnapja, Állatkertek Éjszakája stb.  
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Az ökoturizmus mellett, a második két legmeghatározóbb turisztikai fajta a kulturális-, 

és a gasztro turizmus. 2015-ben, 18 rendezvényt szervezett meg a TTÖC, az ökoturizmus, s 

ezt követően 11-et a kulturális, míg 9-et a gasztro turizmus jegyében, hiszen a település 

életében a legfontosabb események a több éve megrendezett, és hagyományként megtartott 

fesztiválok jelentik; a Poroszlói Retró Majális, a Heves Megyei Kakas Szépségverseny és 

Bográcsfesztivál.  

 

A turisták számára rendelkezésre álló szolgáltatások körét tovább színesíti, az éves 

rendezvények sorozata, melyek száma 2015-ben némiképp visszaestek 53-ra, a tavalyi 61-hez 

képest. Ennek magyarázata, hogy a környező települések is szerveznek eseményeket, 

fesztiválokat, falunapokat stb. (egymásra szerveznek), így kénytelenek voltak lecsökkenteni a 

rendezvények számát Poroszlón, de azok minősége és az irántuk való érdeklődés nem 

csökkent. A rendezvények, tehát fontos vonzerőként állják meg a helyüket a kistelepülés 

turisztikai életében, mindezt alátámasztja az alábbi idézet is, mely Kiss Jánostól, a Tisza-tavi 

Ökocentrum ügyvezető igazgatójától származik, a Poroszló Újságnak adott interjúja során: 

 

„Ezek az események immár az éves poroszlói eseménynaptár fontos részét képezik és a többi 

programmal együtt úgy tűnik, hogy ez így működőképes, lehet válogatni a gazdag és sokszínű 

kínálatból. Nyílván van még javítanivaló, van még min és mit változtatni. Azt kell, szem előtt 

tartsuk, hogy a nyaralóknak, a kirándulóknak mindig legyen látnivaló, időtöltési lehetőség. 

Sokan töltik idejüket napközben strandolással, pancsolással, mások pecáznak, vagy épp 

kerékpároznak. Nekik a rendezvények egyrészt változatosságot jelentenek, másrészt délután, 

estefelé szórakozási lehetőséget.” 

 

A község turisztikai sokszínűségét, vonzerőleltárjának (2. táblázat) elkészítésével is 

igyekeztünk kifejezni. Jelen vannak a csendes turizmust szolgáló, helyi természeti és 

társadalmi erőforrások, melyeket előre meghatározott lépésekkel, a helyi lakosok a lehető 

legjobb módon felhasználnak és a turizmus szolgálatába állítanak, ténylegesen a saját és 

településük sikereinek elérése érdekében is. 
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2. táblázat: Poroszló község vonzerőleltárja 

Ember alkotta (mesterséges) vonzerők és értékek 

Rendezvények és fesztiválok: 
– Poroszlói Retró Majális 
– Tisza-tavi Fogathajtó- és Lovas ügyességi verseny 
– Heves Megyei Kakas Szépségverseny és Bográcsfesztivál 
– Operett Show 
– Palacsinta Party 
– Minden, ami hal! – Halászléfőző verseny és halételek fesztiválja 
– Strandparty és Csörögefesztivál 
– Ünnepi Program Szent István Nap alkalmából 
– Poroszlói Gazdák Napja 
– Tavaszi/Őszi Kemencés Szombat 

Vallási helyek: 
– Református Templom 
– Római Katolikus Templom 
– Zsidó temető 

Közösségi,- és művelődési létesítmények: 
– Művelődési ház 
– Tisza-tavi Ökocentrum (3D) mozi 
– Közösségi Könyvtár 

Történelmi-, és kulturális örökségek: 
– Graefl család „belső” és „külső” kastélya 
– Millenniumi emlékpark 
– Községháza szecessziós stílusú épület 

Kiállítóhelyek, bemutató gazdaságok: 
– Tájház múzeum (állandó kiállítás, kézműves bemutatók) 
– Budai László kovácsmester műhelye 
– Aranyosidomb Udvarház és Lovastanya 

Fürdők, strandok: 
– Poroszlói szabadstrand 
– Fűzfa Pihenőpark (termálvíz) 

Kikötők: 
– Csicsman Kikötő 
– Fűzfa Pihenőpark és Kikötő 
– Delfin- kikötő 
– Tisza-tavi Ökocentrum kikötő  

Népi kultúra: 
– Hagyományos sajtkészítés: Füzes Sajt - Sajtmanufaktúra  
– Népi bőrmíves, bőrtárgyak készítése: Fehérvári Róbert  
– Gyékényfonás, kerámia-készítés: Tisza-tavi Emlék és Ajándék Centrum 
– Halászat: Ezüst Ponty Horgászegyesület, Tisza-tavi Sellő Horgász Egyesület 

Természet alkotta vonzerők és értékek 

Tanösvények, oktatóközpontok: 
– Tisza-tavi Vizi Sétány és Tanösvény 
– Tisza-tavi Ökocentrum 

Növény-, és állatvilág: 
–  Tisza-tó körül kialakuló egyedi flóra és fauna  

Védett területek: 
– Tisza-tavi Madárrezervátum 
– Hortobágyi Nemzeti Park 

Forrás: saját szerkesztés 
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A Tisza-tó lenyűgöző flórájának és faunájának köszönhetően a község jelenleg egy 

hazánkban és egy Európában is egyedülálló turisztikai attrakciókkal is rendelkezik. A 2005-

ben átadott Tisza-tavi vízi Sétány és Tanösvény, egy másfél kilométeres donga út, mely 

során a turista testközelből is megcsodálhatja a Tisza-tó élővilágát. Ennek kialakításában és 

fenntartásában a Hortobágyi Nemzeti Park is kiveszi a részét, mivel a sétány útvonalát 

megtéve több védett fajjal is megismerkedhet a turista, valamint itt található a Tisza-tavi 

Madárrezervátum is. A legnagyobb turisztikai látványosság mégsem a tanösvény, hanem a 

Tisza-tavi Ökocentrum. Az intézményt 2012-ben adták át, s azóta a település egyik 

jelképévé vált, sőt a turisták sokszor a „természet templomának” is nevezik. Fő attrakciója az 

Európában is egyedülálló, Magyarország halfajait bemutató édesvizű akváriumrendszere, 

mindemellett, megtalálható területén más, hazánkban őshonos állatfaj is (pl.: dám szarvas). 

Az épület a kilátótornyával, kikötőjével és az előbb felsorakoztatott attrakcióival és az 

ezekhez kapcsolódó kiállításokkal, oktató filmek vetítésével stb. egész napos programot kínál 

az látogatók számára. 

A horgászat, vagy más, vízi élmények szerzése érdekében a település négy kikötővel 

rendelkezik. Az előbb említett TTÖC kikötője, valamint a Fűzfa Pihenőpark kikötője. 

Mindkettő közös jegye, hogy csak az ő szolgáltatásaikat igénybe vevő vendégeik számára 

ajánlják fel ezen lehetőségüket. Továbbá a Csicsman-, és a Delfin Kikötő. A Csicsman-

kikötőből speciális, a vevő igényeihez igazított csónakturákat indítanak, ezek közül a 

legnépszerűbbek a naplementés és a napfelkeltés csónaktúrák, valamint a rejtett útvonalakon 

való, érintetlen területek közötti csónakázás. A Delfin-kikötőből, pedig a Tisza-tavi vízi 

Sétányhoz tudnak eljutni a turisták, ahonnan óránként indulnak a járatok. Természetesen 

emellett csónakok és egyéb vízi járművek bérbe adásával is foglalkoznak a kikötők. 

Poroszló természeti értékei, a földfelszín alatt is fellelhetőek. Több mint 10 éve 

működő Fűzfa Panzió volt az első helyi vállalkozás, mely kiépítette termálvizes medencéit, s 

szépen lassan megnyitotta kapuit, nem csak a vendégei, de a helyiek számára is. Bárki, aki 

felkeresi a panzió termálvizes szolgáltatását, napi 1000 Ft-ért igénybe is veheti. Aki, pedig a 

Tisza-tó vizét szeretné élvezni, annak alkalma van igénybe venni a település strandját, mely 

Magyarország 5. legszebb szabad strandja. 
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4 A helyi gazdasági- és turisztikai szereplők kapcsolata 
 

A község sikeres turisztikai eredményeinek eléréséhez nem csupán a helyi erőforrások 

újraértelmezésére, és felhasználására, hanem a kistelepülés gazdasági-, és turisztikai 

szereplőinek összefogására és együttes fellépésükre volt szükség. Tény és való, hogy a helyi 

gazdaságserkentő beruházás megvalósítása nagy löketet adott a település számára, de egy 

intézmény megépítése önmagában még nem elegendő, hogy hosszú távon is biztosítva legyen 

a turistaforgalom, valamint, hogy ténylegesen egyre többen térjenek vissza Poroszlóra. 

A TTÖC megépülésének elhúzódása miatt a községben nem volt olyan gazdasági 

egység vagy szerv, mely koordinálni tudta volna a turisztikában érdekelt személyek és 

szervezetek lépésiét, tevékenységeit, így a poroszlói lakosok lépésre szánták el magukat; 

próbáltak egy, a település számára is alkalmas és annak turizmusát elősegítő egyesület 

létrehozásával, a helyi szereplők közötti együttműködések megalapozásának elősegítése 

céljából. 

2006 végétől, 2007 tavaszáig Poroszlón lehetőség adódott a helyi turisztikában 

érdekelt szereplők számára, turisztikai szakképzettséget adó, Falusi Vendéglátó szakmunkás 

bizonyítvány megszerzése. A helyi közösség tagjainak indítatására, szakemberek jártak le 

Poroszlóra Mezőkövesdről, s az intenzív, szakmai képzés végére 22-en szerezték meg 

turisztikai bizonyítványukat, ebből a kiscsoportból, 17-en, az egyesületi jogról szóló 1989. évi 

II. törvény 12. § (1) bekezdése alapján létrehozták, a Poroszló Turizmusáért Egyesületet. 

Megalapítása óta az egyesület tagjainak létszáma sokat növekedett, jelenleg több mint 50 

taggal rendelkezik, melynek 2/3-a helyi szállásadók és vendéglátók, míg a fennmaradó 1/3-át 

további (turisztikai szolgáltatásokat nyújtó) helyi szereplők alkotják pl.: cukrászdák, éttermek, 

de jelen van a település önkormányzata és fő vonzerejéül jelen lévő Tisza-tavi Ökocentrum is. 

Az Egyesület működésének fő célja: 

– az idegenforgalom növelése Poroszlón és környékén; 

– a sport-, kulturális és üdülési célú turizmus megteremtése és fejlesztése; 

– felhívni a helyiek figyelmét a természetes és az épített környezet értékeire, azok 

megóvására; 

– a meglévő idegenforgalmi adottságok hasznosításának növelése; 

– együttműködés a Községi Önkormányzattal, a környező települések 

önkormányzataival, a Hortobágyi Nemzeti Parkkal, valamint más gazdasági, társadalmi 

szervezetekkel, egyesületekkel. Az Egyesület egyik fő feladata, hogy összefogja a település 
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turisztikai résztvevőit, szállásadóit és szolgáltatóit, képviselve azok érdekeit, a közös haszon 

és jövőbeli sikerek elérése érdekében. Meglétének fontosságát, az egyesület korábbi 

elnökének szavaival fejeznénk ki: 

"A településnek szüksége van az egyesületre, hogy összefogja az itt élő embereket, 

példát és valamiféle irányt is mutat a meglévő és a leendő tagok számára is: a turisztikai 

életben egyes-egyedül nem lehet boldogulni (hosszú távon), csak egymást támogatva, 

partnerként.” - Sándorné Zsoldos Ágnes 

 

Szereplők 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

1. Tisza-tavi Ökocentrum 
Non-profit Közhasznú Kft.                  

2. Poroszló község 
Polgármesteri Hivatala                  

3. Tisza-tavi Vízi Sétány 
                 

4. TourInform Iroda 
                 

5. Poroszló Turizmusáért 
Egyesület                  

6. Ezüst Ponty 
Horgászegyesület                  

7. Tisza-tavi Turizmus 
Fejlesztő Egyesület                  

8. Kormorán Étterem és 
Panzió                  

9. Aranyosidomb Udvarház 
és Lovastanya                  

10. Fűzfa Pihenőpark és 
Kikötő                  

11. Fehér Amúr 
Halászcsárda                  

12. Poroszlói Rétesház 
                 

13. Görro Kft. 
                 

14. Útirány Egyesület 
                 

15. Tisza-tavi Hajózási Kft 
                 

16. Csicsman- kikötő 
                 

17. Tisza-tó Bisztró és 
Pizzéria                  

 

Kapcsolat 
mibenléte 

        
nem 

értelmezhető 
elutasító 

semleges 
kapcsolat 

 támogató 

3. ábra: A község vizsgált szereplői közötti kapcsolatok mibenléte 

Forrás: A kérdőívek alapján saját szerkesztés 

 

A helyi együttműködések első, tapasztalható jele, az egyesület megalapítása volt a 

község számára, hiszen felvállalta, hogy vezeti és összekapcsolja a turisztikai 

tevékenységeket (legyen ez: egy rendezvény kivitelezése, pályázatok benyújtása stb.), 
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valamint ebben a gazdasági ágazatban meglévő szereplőket is. Sokat köszönhet az 

érdekképviseleti szerv meglétének a település, de napjainkban a TTÖC vette át ezt az irányító 

szerepet, mely során már nem csak a település, hanem egyre inkább a térség turisztikai 

érintettjeit és eseményeit is próbálja koordinálni és szervezni (3. ábra). 

 

A fenti ábrán láthatjuk, hogy a két legkiemelkedőbb értékkel rendelkező szereplő a 

Poroszló Turizmusáért Egyesület, valamint a TTÖC. Ezen tényállás azonban nem túl 

meglepő, figyelembe véve az eddig elmondottakat, ám a Tourinform információs irodában 

eltöltött idő alatt, s munkám során szerzett tapasztalataim alapján állíthatom, hogy e két 

jelentősebb fél közül a TTÖC a dominánsabb. Egyrészt mivel, az egyesület több 

rendezvények is részt vesz, sőt saját eseményekkel is rendelkezik, de ezzel szemben az 

Ökocentrum az összes, adott évben megrendezni kívánt programban kiveszi a részét, s 

segédkezik annak megvalósításukban, legyen ez a helyszín biztosítása, vagy valamilyen 

reklám elkészítése, esetlegesen a helyszín feldíszítése. Másrész, a korábbi egyesületi elnök 

elmondása szerint, sokan azért léptek be az érdekképviseleti szervbe, mert a tagok között ott 

szerepel az Ökocentrum is, tehát a helyi szállásadók és turisztikai szolgáltatásokat nyújtó 

felek az intézményre biztos zálogként tekintenek saját, és a településük sikereinek 

megvalósításában is. Az eddigi koordináló és irányító szerepet, tehát az intézmény tölti be, 

melynek igazát bizonyítja, hogy az újonnan megválasztott egyesületi elnök személyét, a 

létesítmény marketing vezetője, Bornemisza Andrea tölti be, ezév szeptemberétől. 

Jelentős számú az Önkormányzat és a Tourinform iroda kapcsolati köre is. 

Bornemisza János, polgármester úr hasonlatát felhasználva; az Ökocentrum számukra „a 

legkedvesebb gyermekük”, akinek érkezését nagy izgalom övezte, s első lépéseitől kezdve 

folyamatosan figyelik annak további életét, fogják a kezét és ahol tudják, támogatják. 

Legszorosabb kapcsolatot a létesítménnyel ápol; minden egyes (kisebb-nagyobb volumenű) 

pályázat vagy beruházás megvalósításában, esetlegesen az létesítményével kapcsolatos 

döntések megválaszolásában, a község önkormányzata dönt.  

A Tourinform Iroda is önkormányzat tulajdona, mely szakmai tanácsokkal látja el 

egész évben a turisztikai élet szereplőit, továbbá a (turisztikai) fejlesztésekre lehetőséget 

kínáló pályázatokat figyeli, s tájékoztatja az érdekelt szervezeteket és vállalkozókat, s 

közreműködik a poroszlói szereplőket összefogó együttműködések kialakításában és 

megerősítésében (pl.: helyszínül szolgál a helyi civil és turisztikai szervezetek gyűléseihez). 

Hasonlóan az egyesület esetében, az iroda majdnem teljesen összefonódik a Tisza-tavi 
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Ökocentrummal, hiszen Tourinform Iroda vezetője, Balogh Edit, a TTÖC ügyvezető 

igazgatóhelyettesének posztját is betölti, így napi szinten történhet meg a kapcsolattartás, s 

mely hatására az ügyintézések sokkal könnyebbé és átláthatóbbá válnak. 

 

5 Terepszemle 
 

2015. július 18.-án ellátogattunk Poroszlóra, ahol megnéztük a Tisza-tavi Ökocentrumot, 

valamint részt vettünk az e napon tartott Palacsinta fesztiválon. Azért döntöttünk emellett a 

program mellett, mert egyikünk az ott töltött 3 hónapos szakmai gyakorlata alatt részt vehetett 

többek között eme esemény megszervezésében. Így nem csak vendégként, hanem 

szervezőként is betekintést nyerhettünk az ott zajló folyamatokba.  

Korán reggel indultunk Szegedről, és a déli órákban érkeztünk meg Poroszlóra ahol a 

hallottak alapján azonnal felkerestük a Tavirózsa Éttermet. Innen sajnos csalódottan 

távoztunk, mert a kiszolgálás minősége szinten aluli volt. Ez után ellátogattunk az 

Ökocentrumba, amivel teljesen meg voltunk elégedve, izgalmas programokon vehettünk 

részt, például vidraetetésen. Utolsó napirendi pontunk volt a Palacsinta fesztivál, ahol főként a 

helyiek hozzáállására voltunk kíváncsiak. Itt egyaránt ért minket pozitív és negatív impulzus 

is, mert a legtöbb lakos kedves volt és segítőkész, de néhányan gorombán és elutasítóan 

viselkedtek.  

Mindent összevetve jól éreztük magunkat és bátran ajánlanánk ismerőseinknek.  
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6 Javaslatok felállítása, saját véleményeink és tapasztalataink 
 

- Szállások � egyre nagyobb számban vannak, túlnőnek Poroszlón. 

- Marketing� túlságosan is jó, vannak, akik többet várnak mikor megérkeznek, mások 

szerint pedig nagyon rossz (Gacsal) 

-  Csicsman-kikötő � a TTÖC visszavette forgalmát 

- Szakképzetlenség � a magasabb végzettségűek máshová költöztek, akik itt maradtak 

nem termetlék ki a turisztikai képzettséget  

- Együttműködése � 50 fős Egyesületből 10-15 aktív szereplő van a többiek csak a 

hasznot szeretnék élvezni, tudatosítani kell, hogy dolgozzanak 

- Turizmus � a helyieknek jobban részt kellene venni a programok végrehajtásában és 

közösségként kellene együtt működniük 

7 Összegzés 
 

Már kutatásunk megkezdésekor is éreztük, hogy Poroszló és az azt körülölelő ökológiai 

értékek egyedülállóak és felbecsülhetetlenek, nemcsak hazai, de európai szinten is.  

Poroszló képes volt meglátni, felismerni majd újragondolni a helyi adottságait, s ezek által 

megvalósítható lehetőségeket: teret biztosított az ökoturizmus kiterjesztésére, és erre épülő 

vállalkozások kezdeti mennyiségi, majd minőségi fejlődésének. Mindemellett kiemelkedő 

szerepet játszott a közösség, mely együttműködve, s egymást segítve mindezen 

tevékenységeket elősegítette (egyesületek létrehozásával, helyi szinergia „kialakításával” stb.) 

mind a mai napig. 

Ennek azonban nincs vége. Primer kutatásunk során megtudtuk, hogy az ott élők még 

koránt sem érzik teljesnek a sikereket, még inkább a minőségi szolgáltatások és élmények 

átadására törekednek az oda látogatók számára, annak érdekében, hogy a településről 

kialakulóban lévő imázs még pozitívabb, s a helyi lakosok számára pedig egy vonzóbb község 

legyen. 

Továbbá, kiemelt törekvésük, hogy a település eltartó képessége növekedjen, s ennek 

hatására még stabilabbá váljon a foglalkoztatottság megléte, melynek végeredményeképpen 

az ott élők életminősége javulhat, és életszínvonaluk stabilabbá válhat. 
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