
A Tisza-tó és Jász-Nagykun-Szolnok turizmusa
Szolnok, 2019. március 28.  



WOW – Ez a Tisza-tó!   



Tisza-tó, a kiemelt turisztikai térség

Piaci részesedés / Jellemzők

✓ Belföldi utazások célrégió szerint → 1,9%
✓ Kiemelt turisztikai térség szerint → 20 %
✓ Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Tisza-tavi

térség települései → 36 %
✓ Küldő országok szerinti vendégforgalom:

1.Szlovénia 2.Horvátország 3.Ukrajna
4.Szlovákia



Tisza-tó, a kiemelt turisztikai térség

ÉV VENDÉGEK – fő VENDÉGÉJSZAKÁK

Összes Változás
% 

Összes Változás 
%

2016 105 000 95,2 300 000 bázis 

2017 134 000 126,9 367 000 122,3 

2018. 354 000 115,3



Tisza-tó, a kiemelt turisztikai térség

KERESLET IRÁNYAI 
➢ Kirándulóhelyből 

(fő)üdülési célterület 
➢Aktív időtöltést kedvelők, 

gyermekes családok  
➢Növekvő ismertség a  

belföldi célpiacon
➢Minőségi szolgáltatások 

iránti igény
➢ Többször, rövidebb, 

élményekkel teli utazás

KÍNÁLATI VÁLTOZÁSOK
➢Bővülő profil: ökoturizmus, 

aktív turizmus + programok
➢Letisztuló települési 

profilok
➢Kerékpáros szolgáltatások 

bővülése, kerékpározás 
feltételei javulnak   

➢szálláshelyek lassú ütemű 
fejlődése

➢a folyamatban lévő nagy 
turisztikai beruházások a 
vendégforgalom területi 
kiegyenlítődését erősíthetik 



Tisza-tó, a kiemelt turisztikai térség

Nagyobb beruházások:
• Kiemelt térség: 10 milliárd forint

összegben 10 fejlesztési program
• Hazai forrás: Kisköre rafting pálya, Poroszló

– Tiszafüred kerékpárút, Tiszafüredi
Gyógy- és Strandfürdő

• Aktív Magyarország Program:
nyaralóhajózás feltételeinek kialakítása

• Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program forrásai

• Kisfaludy Program szálláshelyfejlesztései



Tisza-tó, a kiemelt térség – 2018. év sikerei  

➢ Kerékpáros csúcs →53 ezer fő!
➢Látogató rekord a Tisza-tavi Ökocentrumban

→ 232 ezer fő!
➢Ingyenes horgászjegy a 18 év alattiaknak!
➢IFA csúcs Tiszafüreden!
➢Sarud Aquaglide – szallas.hu Turisztikai

attrakció 2. helyezés
➢Kutyabarát fürdőhelyek (Tiszafüred, Sarud)
➢5 éves a Természet Operaháza-Tisza-tavi

Fesztivál!
➢„Egy csepp Tisza-tó” sikerek
➢Elindult az I Love Tisza-tó Magazin
➢Minőségi online információs felületek, videó



Tisza-tó – 2019. év újdonságai 

➢ Megújulnak Abádszalók, Kisköre, Poroszló,
Sarud Tiszabábolna, Tiszafüred, Tiszanána
szabadstrandjai;

➢Elkészül a Tiszafüred – Poroszló kerékpárút;
➢ Tovább pezseg az élet Tiszafüreden – négy

évszakos programkínálat → TÓMÉK
➢ A Tisza-tavi Kerékpáros Centrum új

szolgáltatásokkal várja a vendégeket;
➢Új térképek és videófilm készül a Tisza-tóról;
➢Elindul a nyaralóhajózás tesztüzeme (?)
➢Mederkotrás az Örvényi Morotván
➢Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal – a közös

munka új platformja



Tisza-tó – a növekedés kulcsa 

▪ Stratégiai gondolkodás (desztinációs, 
térségi, helyi szinten) 

▪ Szakmai párbeszéd a települések és 
térségek között 

▪ Szervezeti háttér erősítése (Tisza-tó 
Térségi Fejlesztési Tanács koordinatív 
szerepe, Tisza-tavi Turisztikai 
Kerekasztal  ) 



Tisza-tó – Vízió

Magyarország 
legaktívabb 

„vizes”  
üdülőhelye

Síkvidéki 

kerékpározás
paradicsoma

Horgász-

paradicsom

Könnyűzenei, 
gasztro és sport 

programok
paradicsoma

Öko-
paradicsom



Jász-Nagykun-Szolnok, az Alföld Szíve 



A vendégforgalom 72%-a mindössze 4 településen realizálódik

Területileg koncentrált vendégforgalom

› Legnépszerűbb úti célok a megyében:

› tradicionális fürdőhelyek (Berekfürdő ,Cserkeszőlő)

› Tisza-tó frekventált desztinációi (Abádszalók (?), Tiszafüred)

› Szolnok

› Feltörekvőben a további, fedett fürdővel 

rendelkező desztinációk:

› Martfű

› Kisújszállás

› Túrkeve

› Jászapáti

Szolnok

87 ezer

Tiszafüred

76 ezer

Berekfürdő

117,8 ezer

Cserkeszőlő

149,7 ezer

Abádszalók

6 ,4 ezer (!)

Jászapáti

17 ezer



Tisza-tó és Jász-Nagykun-Szolnok, az Alföld Szíve 

Jász-Nagykun-Szolnok megye szerepe a kiemelt 
térségben 

❑ önálló üdülési célterület → desztinációs
logika érvényesítése

❑A két térség erősítése keresztpromócióval
❑Célcsoportokra kidolgozott csomagajánlatok
❑A látogatófolyam áramoltatásának erősítése
❑Együttműködés a szektor szereplői között



Köszönöm a figyelmet! 


