A turizmus ágazat
területfejlesztési lehetőségei
Csongrád megyében

Az ágazatról általánosságban

 A turizmus a világ egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata. Sajátossága ugyanakkor, hogy nem csak
a kereslet növekedése dinamikus, hanem ezzel párhuzamosan a kínálat növekedése is. Ennek oka az,
hogy egyre több térség fejlesztéspolitikai döntéshozói érzékelik azt, hogy a modern életvitellel egyre
inkább együtt jár az utazási kedv növekedése, és egyre több térség jelenik meg a turisztikai piac kínálati
oldalán.
 a turizmusnak kizárólag abban az esetben van helyi gazdaságfejlesztési hatása, ha a turisták lokális
költése megvalósul. Emiatt turizmusfejlesztés során olyan akciókban kell gondolkodni, amelyek nem csak
pár órás látogatásra, hanem legalább egy éjszaka helyben történő elköltésére ösztönöz.

Az ágazat nemzetközi megatrendjei
Megatrendek, melyek a jövőben jelentős hatással lesznek az ágazatban tevékenykedő vállalatokra:
 A nemzetközi turizmus évente stabil növekedést (3-7%) mutat világszerte.
 2009 óta a legnagyobb mértékű növekedés 2017-ben történt az Európába irányuló
turistaérkezések számában, mely 2018-as évre további növekedést vetít előre, valamint az azt
követő évekre is prognosztizálja a turistaérkezések növekvő számát.
 Az utazási szokások átalakulása (diszkont légitársaságok, utazási attitűd) egyértelműen kedvez
Csongrád megyének, hiszen az emberek figyelme egyre inkább új desztinációk irányába fordul.
Nemzetközi jó gyakorlatok:
 A turizmusfejlesztési törekvésekhez sok olyan nemzetközi sikeres példa adhat inspirációt, melyek
valamilyen tudatos beavatkozás közvetlen vagy közvetett eredményeképpen értek el látványos
hatásokat
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Az ágazat Csongrád megyében
Csongrád megye turisztikai kínálata napjainkra komplex, és egyre inkább lehetővé teszi a több
napos programok megvalósítását, ezáltal a turisztikai költések helyben történő realizálását.
Megyei szinten kiemelkedőek a gyógyfürdők adta lehetőségek

Az ágazat Csongrád megyében
A rendezvények és fesztiválok, a megye szinte teljes területét lefedik.

Az ágazat Csongrád megyében
Kiemelkedő turisztikai célpont továbbá a megyeszékhely Szeged, valamint az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark.
Csongrád megye turisztikai fejlesztésének egyértelműen kedvez a „fapados megatrend”, azaz a légi
közlekedési szokások átrendeződése és korábban kevésbé preferált desztinációk felkeresésének
igénye még akkor is, ha Szeged csak kisebb repülőtérrel rendelkezik (1-1 órányi autóútra elérhető
Budapest és Temesvár repülőtere).

Csongrád megye kulcskompetenciái

 gazdaság,
 tudásbázis,
 infrastruktúra,
 természeti adottságok,

 programok/attrakciók,
 gasztronómia/hungarikumok,

Legfontosabb stakeholderek
Közszféra és a kormányzat érintett szervezetei

Önkormányzatok és a kirendelt szerveik

helyi vállalkozások, cégek
TDM szervezetek
Klaszterek
Kamarák

Utazási irodák, éttermek, hotelek
Móra Tourist Nkft, Hét Vezér,
Hungaromed Dél-alföldi Regionális Egészségipariturisztikai Klaszter
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kutatási és oktatási kapcsolatok
Non-profit és civil szervezetek

Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.

Helyi közösség
Egyéb illetékes szervezetek, szakszervezetek

Kulturális, oktatási, idegenforgalmi és ifjúsági
bizottság
Vendéglátó és Turisztikai Szakszervezet

Turisztikai iparág beszállítói
Média
Hatóságok

Pl. hotelek, éttermek beszállítói
helyi újságok, helyi tv, helyi rádió
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

A turizmus és az ahhoz kapcsolódó iparágakban
dolgozó alkalmazottak
helyben lakó és az idelátogató emberek

Pl. szállodai és éttermi dolgozók

Természeti környezet

Nemzeti parkok, tájvédelmi területek
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Célrendszer
Csongrád megye nemzetközi
viszonylatban vonzó befektetés
legyen a turizmus ágazatban
tevékenykedő szereplők
számára

Gyógyító megye

Kultúra és hagyományok

