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1 Terület földrajzi elhelyezkedése
Az Encsi kistérség javarészt a Hernád jobb partján a Csereháti dombokkal határolt
területen található.
A területet keletről a Zempléni‐hegység, északról az országhatár, nyugatról a
Csereháti‐dombság határolja.
A térségben meghatározó jelentőséggel bír a nemzetközi 3‐as számú főútvonal
jelenléte, mely út az un. Helsinki‐folyosó része. A főútvonal a térségen észak‐dél
irányban halad keresztül. A Miskolc‐Kassa közötti, 3. számú főközlekedési útvonal
gyorsforgalmú autóúttá történő fejlesztésével a térség elérhetőségének javulása
várható. A Hernád völgye egyébként már a római korban jelentős közlekedési
útvonal volt, itt vezetett egykor a Via Magna. Forrón keresztül kapcsolódik a terület
a Cserehát felé. A tömegközlekedésben a VOLÁN buszjáratai meghatározók, de a
járatok száma financiális okokból csökkent, így a még meglévő járatok túlzsúfoltak
A vasút területén a Miskolc‐Hidasnémeti útvonal biztosítja a térség elérhetőségét.
Forgalmi árnyékban fekszik ugyanakkor a kistérség csereháti területe, amely a
mikrorégió településeinek jelentős részét teszi ki. A falvak nagy része csak
alsóbbrendű utakon közelíthető meg, vasúti ellátottság pedig egyáltalán nincs.
Földrajzilag meghatározó jelentőségű, ugyanakkor a közlekedésben szerepet nem
játszó tényező a Szlovákiában eredő, Magyarországon a Sajóba torkolló Hernád‐
folyó.
1.1

Természeti adottságok

A kistérség természeti adottságainak legfőbb meghatározója a Hernád folyó. A folyó
völgye természetes közlekedési folyosót jelent a szlovák határ illetve Miskolc felé. A
Hernád teljes hossza 282 km, ebből 106 km hazánk, 24 km pedig a mikrokörzet

területén van A Hernáddal párhuzamosan folyik a belőle kiágazó és bele visszatérő
Bársonyos csatorna, mely régen a vízimalmok egész sorát hajtotta. A Hernád és a
Bársonyos vizét ma is nemcsak öntözésre használják, hanem Gibártnál egy kisebb
vízierőművet is építettek rá.
A kistérség két meghatározó kistája a Cserehát és a Hernád‐völgy. Előbbi a Bódva
völgyétől a Hernád völgyéig terjedő medence jellegű terület. A pannon tengeri, tavi
és folyóvízi üledék építette ki. Térségünkhöz a Cserehát keleti része tartozik,
valamint a Kegyetlen térsége is ehhez a régióhoz kapcsolódik.
A Hernád völgye 4‐6 km széles alföldi területi régió. A Cserehát felől lefutó patakok
apró hordalékkúpjai a völgy keleti oldalába szorította a folyót, ahol az erózió miatt
magaspartok alakultak ki. Encs térsége teljes egészében, Gönc térsége részben a
Hernád völgyéhez kapcsolódik.
A folyó a meghatározója a terület függőleges tagoltságának is. A csereháti
települések függőleges tagoltsága erősebb, a meredekebb lejtők szántónak nem
alkalmasak. A meleg lejtős területek azonban gyümölcstermesztésre kiválóak, míg a
hűvös lejtők az erdészeti művelésnek kedveznek. A Hernád völgyi településekre
alacsony fekvés és a kis tagoltság, sík vagy csak lankásan lejtő egységes felszín a
jellemző. A folyó feltöltő munkájának eredményeként itt a tágabb térséghez
viszonyítottan jobb minőségű földeken gazdálkodhatnak az emberek, az itteni földek
átlagos aranykorona értéke 17 körüli, 9 és 22 közötti.
A folyóvölgyi fekvés miatt az erdősült részek nagyon csekély, 10 % alatti hányadot
tesznek ki a mikrokörzet területéből. Csupán Szalaszend határában található
nagyobb, 400 ha‐t meghaladó erdő. A völgy magasabb részein kevés cser található,
de inkább a folyót kísérő nyárfák, füzek jellemzőek.

Az éghajlati adottságok közül – mivel a mezőgazdasági termelést nagyban
befolyásolja – meg kell említeni, hogy országos viszonylatban a Hernád völgyében a
legkisebb a hótakaró vastagsága.
A terület ivóvízellátásában a fúrt kutak mellett fontos szerepet játszik a Hernád is,
ezért vizének védelme, különösen az országhatáron túlról érkező szennyezések
elhárítása komoly figyelmet érdemel. Szennyezettségét ugyanis a völgyben jellemző
intenzív mezőgazdálkodás mellett a Kassa környéki szennyvíztisztító rendszerből
időnként bekerülő szennyező anyagok fokozzák.
Az intenzív mezőgazdálkodás csak néhány apróbb szigetet hagyott meg a
természetes élővilágnak. A réteken, legelőkön jelentős ürgekolóniák találhatók,
melyek a táplálékláncban a zempléni madarak táplálékaként szolgálnak. A Hernád
magaspartjain gyurgyalag fészkel, a folyó mentén költ a jégmadár, a billegető, a
cankó és a kislile.
A jellegzetesen mezőgazdasági térségben a legfőbb környezetszennyező forrás is a
mezőgazdaság és a lakosság. A kemikáliák használata következtében a talajvizek az
egész térségben nitrátosak. A kommunális hulladék gyűjtésének és kezelésének
hiányosságai miatt pedig a települések, a táj rendezetlensége botránkoztatja meg a
jobb érzésű helyieket és a turistákat.
Tájképi és ökológiai szempontból kiemelendő az Abaújkértől keletre húzódó, a
zempléni tájakra átvezető hangulatos, a maga nemében páratlan festőiségű Aranyosi‐
patak völgye
1.2 Településszerkezet, közigazgatási rendszer
A térség a legnagyobb települése, és egyetlen városa a kistérség központja Encs. Encs
megerősödésében az első lépést a vasútvonal kiépítése, a vasútállomás idekerülése
jelentette. Az egykor mintegy 300 fő lakossal rendelkező falut Kassa elvesztése után

tudatosan fejlesztették a város nélkül maradt csonka Abaúj vármegye központjává.
1984‐ben a várossá nyilvánítás elérése érdekében hozzácsatolták Gibártot, Fügödöt és
Abaújdevecsert. A kisváros egy nagyobb térség gazdasági, kereskedelmi és általános
ellátó központja. A kistérség többi települése községi rangban van. Az alábbi táblázat
az encsi kistérség településeit tartalmazza:
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Abaújalpár
Abaújkér
Alsógagy
Baktaék
Beret
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fancsal
Fáj
Felsőgagy
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Hernádbűd
Hernádszentandrás
Hernádvécse
Hernádpetri
Ináncs
Kány
Keresztéte
Krasznokvajda
Litka
Méra
Novajidrány
Pamlény
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Szalaszend
Szászfa
Szemere

A települések jelentős része aprófalu, a megyei településszerkezettel összehasonlítva
elmondhatjuk, hogy az encsi és az edelényi kistérség rendelkezik a legtöbb
aprófaluval.
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Szoros közigazgatási jellegű együttműködés fűzi össze az egy körjegyzőséghez tartozó
településeket.
1.3 Demográfiai helyzet és folyamatok
Az encsi kistérség népességadatait tekintve a megyében a 15 kistérség közül a 7. helyet
foglalja el, közel 25 000 fős lakónépességével. A kistérség összlakossága 1870 és 1990
között a másfélszeresére növekedett, ami végül is öt település (Ináncs Forró, Encs,
Méra, Szalaszend) népességszámának növekedését jelenti. Közülük öt település
közvetlenül a 3‐as számú főútvonal mentén fekszik, az inkább már a belső csereháthoz
tartozó Szalaszend ma már fogyó népességű. A kistérség össznépesség a 2001‐es
értékekhez képest 2004‐re 0,7%‐al nőtt. Radikális népességcsökkenés következett be
Hernádpetri (43%), Fáj (44%) és különösen Litka (69%) esetében, ezen településeknél a
demográfiai szerkezet végletes torzulása figyelhető meg.
Település
Abaújalpár
Abaújkér
Alsógagy
Baktakék
Beret
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fáj
Fancsal
Felsőgagy
Forró
Fulókércs

Népesség (fő)
92
672
118
786
273
251
433
766
334
7 220
298
403
174
2 507
387

Gagyapáti
Garadna
Hernádbűd
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádvécse
Ináncs
Kány
Keresztéte
Krasznokvajda
Litka
Méra
Novajidrány
Pamlény
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Szalaszend
Szászfa
Szemere

15
463
159
241
446
857
1 240
82
33
559
73
1 784
1 507
71
393
32
221
1 155
188
394

(Forrás: KSH, 2004)
Jól látható a fenti táblázatból, hogy 7 olyan település is van, melynek népessége már a
100 főt sem éri el, és mindössze 6 településen laknak többen 1000‐nél.
A kistérség népsűrűsége 54 fő/km2, ami az országos átlagnak csak fele, azaz nagy
határú, ugyanakkor kis népességű települések jellemzik a térséget.
Település
Abaújalpár
Abaújkér
Alsógagy
Baktakék
Beret
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fáj

Terület (ha)
848
1 728
628
1 879
678
1 818
997
1 185
968
3 113
1 932

Fancsal
Felsőgagy
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Hernádbűd
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádvécse
Ináncs
Kány
Keresztéte
Krasznokvajda
Litka
Méra
Novajidrány
Pamlény
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Szalaszend
Szászfa
Szemere

977
1 447
1 903
1 859
322
974
591
1 707
700
1 694
1 094
921
397
1 144
670
1 514
1 431
1 240
953
1 253
714
1 822
1 213
2 630

(Forrás: KSH, 2004)
A népességszám változásának két fő összetevője a természetes szaporodás és a
vándorlás. Előbbi esetében inkább természetes fogyásról beszélhetünk, hiszen 2003‐
ban 1000 lakosra vetítve 13 élve születést és 15,6 halálozást mértek. Ugyanakkor
ugyanebben az évben a belföldi vándorlási különbözet 4,5‐es értéket mutat 1000 főre
vizsgálva.
A kistérség össznépességének 17,9%‐a 60 éven felüli. Ez az arány bizonyos eltéréseket
takar. Azokon a településeken, amelyek az elmúlt mintegy 100 év alatt jelentősen
veszítettek

népességükből,

az

idősebb

emberek

aránya

nagyobb,

míg

a

dinamikusabban fejlődő településeken ez az érték 14 % alatt marad. Ezeken a
településeken a gyerekek száma és aránya is nagyobb. Több településre jellemző, hogy

növekszik a 60 év felettiek aránya, szélsőséges esetben ez eléri a 60%‐ot is (Kány,
Keresztéte, Perecse), de nem ritka a 30‐40%‐os arány sem (Felsőgagy, Pamlény, Detek,
Alsógagy). Ezeket a településeket az elnéptelenedés veszélyezteti. Vannak viszont
növekvő települések is (Csenyéte, Baktakék, Krasznokvajda), ahol ez az érték 20 %
körüli. Ezekben a falvakban a fiatal népesség arányának növekedése a roma etnikum
növekedésének köszönhető. A legfiatalabb korstruktúrával rendelkező települést,
Csenyétét szinte 100%‐ban roma népesség lakja. A cigánynépesség aránya Fájban
nagyobb még, 69%, Pusztaradványban 60%, Hernádpetriben 53%, Hernádvécsén és
Fúlókércsen 45% körüli, Szemerén, Novajidrányban pedig 35% körüli. A szociális
terheket növeli, hogy általában éppen ezeken a településeken az idős emberek aránya
is jelentős.
2004‐ben a kistérségben 19,3%‐os munkanélküliséget regisztráltak, ez a megyében az
abaúj‐hegyközi térség után a második leggyengébb mutató, és sajnos országos szinten
is kiemelkedő. A tartós (180 napon túl) munkanélküliek aránya is majd kétszerese még
az egyébként országosan gyenge megyei értéknek is (11,4, illetve 6,7%), a kistérség
munkanélkülieienk
potenciáljának

60%‐a

ebbe

elégtelenségét

az

a

kategóriába

bizonyítja,

tartozik.

hogy

a

A

térség

szellemi

munkanélküliek

közül

mindösszesen 6,5% szellemi foglalkozása, jelentős részük a helyi munkanélküliség
helyett távolabb keres munkát.

1.4 Gazdaság
A kistérség gazdasági struktúrájában a mezőgazdasági dominancia volt a jellemző.
Ebből a térségből is rengeteg ingázó volt, akik a környező ipari üzemekbe jártak
dolgozni.

A

helyi

ipart

csupán

varrodák

és

a

termelőszövetkezetek

melléküzemágaiként működő, valamilyen gépipari tevékenységet folytató üzemek
jelentették (Encset kivéve). Ezek kivétel nélkül megszűntek. Az elmúlt évtizedben a

nagyon lassan kibontakozó helyi ipar is a mezőgazdasági ágazatra épül, a helyi
vállalkozók jelentős része (kb.2/3‐a) ebbe az ágazatba tartozik.
A kistérségben, mind a családi formában végzett jövedelem‐kiegészítésben, mind a
működő vállalkozások esetében a mezőgazdaság szerepe a jövedelemtermelésben ma
is döntő fontosságú. Jelentős a kistérségben az őstermelői igazolvánnyal rendelkezők
száma, akik elsősorban kiegészítő tevékenységként gazdálkodnak.
A kistérség mezőgazdasági művelés alatt álló területének fele szántóterület és magas a
gyepterület aránya is. A természeti adottságokhoz képest alacsony az erdő és a
gyümölcsös aránya, annak ellenére, hogy kitűnőek az adottságok szilva, meggy, alma,
málna, dió, kajszi és ribizli telepítésére. Nagy területen megtalálható az akácerdő más
vidékekről is idevonzza a méhészeket, hiszen az itt előállított méz export minőségű.
Mézfeldolgozással nem foglalkoznak a térségben, sőt még a megyében sem.
Ipari jellegű üzemek, amelyek a térség foglalkoztatását jelentősen befolyásolják, szinte
csak Encsen vannak. A térség lakosságának egy része ingázik a közelben lévő nagyobb
városokba, Miskolcra, a helyi gazdasági egységek az aktív keresők 15‐20 %‐át
foglalkoztatják.
A körzet ipari üzemei általában a ’70‐es évek vidéki iparosítási hullámainak
eredményeként, vagy termelőszövetkezeti melléküzemágként jöttek létre, amelyek az
idők során magánvállalkozók tulajdonába kerültek, de termelési tevékenységet ma
már csak nagyon kevesen folytatnak. A faipar mellett textilipar és kézműipar a
jellemző.
A szolgáltatások elhelyezkedésére is erős koncentráció, Encs‐központúság jellemző,
csak a város képes közepes szintű szolgáltatásokat felmutatni.
A jövedelemtermelő képességet az SZJA termelése határozza meg. A kistérségben
2003 év végén 1000 lakosra 307 SZJA‐t fizető lakos jutott, ez a jóval a megyei átlagérték

alatt van. Alacsonynak tekinthető az egy lakosra jutó, adóalapot képező jövedelem, az
encsi kistérségnél a megyében csak 3 kistérség mutat gyengébb értéket (289 270FT)
Vállalkozások tekintetében szintén szomorú a kép. 1000 lakosra 2004‐ben 34
vállalkozás jutott a kistérségben, ez a megye érték (58) 2/3‐a. A problémát az okozza,
hogy az átlagérték mögött nagy eltérések vannak, hiszen a vállalkozások döntő része
Encsen működik, míg
Keresztéte, Pamlény és Szászfa települések 1 működő vállalkozást regisztráltak.
További hátrány, hogy a vállalkozások ¾‐e 50 fő alatti foglalkoztatottal rendelkezik, a
kistérségben mindössze 1 olyan gazdasági szervezet van, amely 250 főnél nagyobb
létszámmal rendelkezik.

mezőgazdaság
ipar
kereskedelem
vendéglátás
szolgáltatások

A működő vállalkozások szektor szerinti megoszlása a kistérségben
(KSH, 2003)
A térség egyik kilábalását lehetővé tevő turizmus számára sajnos a megfelelő
infrastruktúra még kiépítetlen. A kereskedelmi szálláshelyek tekintetében a megyében
csak a mezőcsáti és a szikszói kistérség rendelkezik gyengébb mutatókkal, és az
eltöltött vendégéjszakák száma is csak alig nyolcada a megyei értéknek. Viszonylag
kevés a magánszálláshelyek száma (89) is.

1.5 Infrastrukturális ellátottság
2003‐ban a kistérségben 43 új lakás épült, ez közepesnek mondható a megyében, míg a
megszűnt lakások száma csekély, mindössze 2,3. Elmondható, hogy az utóbbi
évtizedben épült lakások száma megyei szinten kedvező.
A

kistérségben

telefonellátás

teljes

mértékben

megoldottá

vált.

Ugyancsak

megoldódott a vízellátás problémája is. A kormányzati támogatással megvalósult
program eredményeként minden településen felváltották a nitrátos vizű kutakat az
egészséges ivóvizet biztosító kutak. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások
aránya ugyanakkor még mindig csak 68%.
Az elmúlt évek legnagyobb fejlesztése a gázprogram volt. Ennek keretében majdnem
minden településre eljutott a vezetékes gáz is, de a lakásoknak még csak alig 40%‐a
van rákapcsolva.
A csatornahálózat kiépülése azonban nem tart lépést a vízhálózat épülésével. A
kistérségben Encsen, Forrón, Ináncson, Perén, Fancsalban, Hernádszentandráson,
Mérán létezik közüzemi csatornahálózat.
A szilárd hulladék elhelyezése már inkább megoldott. A hulladék szervezett
elszállítását a térség minden településén megoldották, az Encs határában lévő
hulladékelhelyező telepre kerül. A hulladék megsemmisítése azonban nem megoldott,
valamint sok az illegális hulladéklerakó is.
A domborzati viszonyok az elektronikus média vételi lehetőségeit kedvezőtlenül
befolyásolják, ezért viszonylag hamar megjelentek a parabola antennák. Encsen kábel
TV hálózat és városi stúdió is üzemel. Encs saját, havonta megjelenő lappal is
rendelkezik, mely részben saját terjesztői hálózaton keresztül, Encsi Hírek néven kerül

forgalomba. A kábeltelevíziós hálózatra a kistérségben 1000 lakosra 102 lakás jutott
2003‐ban.
A körzetben a motorizáció országos viszonylatban viszonylag alacsony fokú, az 1000
lakosra jutó gépkocsik számát tekintve lényegesen a megyei átlag alatt van (172, illetve
199). A meglévő személygépkocsik általában elavult műszaki technológiát és rossz
műszaki állapotot képviselnek.

1.6 Emberi erőforrások
A kereskedelmi alapellátás színvonala a legtöbb településen megoldott, azonban
Gagyapáti, Keresztéte, Litka és Pamlény falvakban még élemiszerbolt sem működik.
Az alapellátás színvonala a nagyobb településeken jobb, itt magán kézben lévő boltok
is javítják az ellátást A körzet és egy jóval nagyobb térség kereskedelmi központja
Encs. Több szaküzlet és egy áruház várja a vásárlókat, s egyben az Abaúj Coop
központ is. Néhány termék esetében Miskolc, s Hernád bal partján fekvő
településeken Abaújszántó szerepe meghatározó. A vendéglátás a kisebb falvakban a
helyi kocsmákra korlátozódik. Éttermet, több presszót, cukrászdát találunk Encsen.
A kistérségben a 100 férőhelyre jutó gyerekek száma a megyei átlagnál magasabb,
problémát jelent, hogy a legtöbb kis településen nincs egyik intézmény sem.
A kistérségben 21 általános iskola működik, azaz sok településen az alapfokú iskolai
ellátás sem megoldott. Középfokú oktatási hely tekintetében 1 gimnáziumi és 1
szakmunkásképző feladat ellátási hely van, valamennyi Encsen. 1000 lakosra jutó
tanulók számában az általános iskolások száma igen magas, a megyei átlag feletti, míg
a középiskolai érték sajnos még fele sincs. Ez azt jelenti, hogy ugyan az általános
iskolát sokan elkezdik a térségben, de vagy nem tanulnak tovább, vagy a szomszédos

városok oktatási intézményeit veszik igénybe. Tovább rontja az értéket, hogy az
elvégzett átlagos osztályszám mindössze 8,23.
A háziorvos ellátás kevésbé megoldott a térségben, nagyon sok a betöltetlen, míg
gyógyszertár Encsen, Forrón és Krasznokvajdán található. A városnak mentőállomása
is van. Szakrendelésre Encsre és Szikszóra járnak ezen települések lakói. Egy
háziorvosra a kistérségben 1435 lakos jutott 2003‐ben az 1574‐es megyei átlaghoz
képest magas.
Egy tágabb térség idős embereinek ellátását végzi az Abaúji Gondozóház Encsen,
Borsod‐Abaúj‐Zemplén Megyei Idősek Ápoló‐Gondozó Otthona. 11 településen
(Baktakék,

Fancsal,

Forró,

Fúlókércs,

Encs,

Ináncs,

Abaújkér,

Szalaszend,

Hernádvécse, Krasznokvajda, Szemere) vannak idősek klubjában gondozottak. Encsen
a Máltai Szeretetszolgálatnak is van központja.
Érdekes színfoltja a mikrokörzetnek a nevelőszülők nagy száma. Különösen elterjedt a
nevelőszülői feladatok vállalása Szalaszenden és Szemerén. A körzetben mintegy 150
gyerek nevelkedik nevelőszülőknél. Hernádvécsén fokozatos létszámcsökkenés
mellett már csak mintegy 60 gyermekkel működik egy állami nevelőotthon és
általános iskola enyhe fokban szellemi fogyatékos gyermekek számára. Új
kezdeményezésként a gyermekek családi házas környezetben, kis létszámú (8-12 fős)
csoportokban, éjjel-nappali elhelyezésű rendszerben nevelkednek.
Közgyógyellátásban 1000 lakosra 86 fő jut, ami a megyei átlag több mint
másfélszerese.
Különösen fokozza a térség periféria jellegét a határmenti fekvés. Az Abaúj és a
szomszédos, szlovákiai területek különleges fejlődésbeli problémákkal néznek
szembe, amelyek a gazdasági szerkezetből való relatív elszigeteltségükből adódnak. A
jelentősebb belföldi és nemzetközi közlekedési útvonalakra történő eljutás nehézkes.

Bár az úthálózat viszonylag kiterjedt, a nemzetközi forgalom által használt út keskeny
és településeken keresztül halad át, az előrehaladás lassú.
E két, az országközponttól távol eső térséget nagymértékben sújtotta a 90‐es évek
elején kezdődött munkahely leépítés, emellett lassan zajlik a mezőgazdaság
szerkezetváltása

is.

Bár

a

vállalkozói

tevékenység

megélénkült,

a

térség

vállalkozásainak zöme mikrovállalkozás, amelyek tőke és piaci kapcsolatok hiányában
szenvednek, és gyakran nem rendelkeznek a stabilizáláshoz és továbbfejlődésükhöz
szükséges vállalkozói készségekkel sem. A fentiek következményeként, a térség
munkahelyteremtő képessége nem tudja megoldani a közel 20%‐os munkanélküliség
és ezen belül is a 10%‐hoz közeli, hosszú távú munkanélküliség problémáját. A
lakosság iskolai végzettsége és szakképzettsége az országos átlag marad és a
problémát nehezíti a magasan kvalifikált értelmiségiek elvándorlása.

1.7

A környezet állapota.

A térség környezeti állapotának bemutatása és a legjelentősebb környezeti problémák
áttekintése.
A Hernád vizének védelme, különösen az országhatáron túlról érkező szennyezések
elhárítása komoly figyelmet érdemel, ugyanis a folyó a terület ivóvízellátásában a fúrt
kutak mellett fontos szerepet játszik. Szennyezettségét a völgyben jellemző intenzív
mezőgazdálkodás mellett a Kassa környéki szennyvíztisztító rendszerből időnként
bekerülő szennyező anyagok fokozzák.

A jellegzetesen mezőgazdasági térségben a legfőbb környezetszennyező forrás is a
mezőgazdaság és a lakosság. A kemikáliák használata következtében a talajvizek Encs
térségében

nitrátosak.

A

kommunális

hulladék

gyűjtésének

és

kezelésének

hiányosságai

miatt

pedig

a

települések,

a

táj

rendezetlensége

jelentkezik

problémaként.

1.8 A térség települései
ABAÚJALPÁR
A legelső magyar települések egyike, az Alpári család birtoka volt. A török hódoltság
idején elpusztult, később reformátusokkal népesítették újra. Alpárhoz tartozott
valamikor Aranyos fürdő.

ABAÚJKÉR
A honfoglalás után a Kér‐törzs tagjai települtek le ezen a helyen, a település nevében
az ő emlékük él. Legkorábbi írásos emlékünk 1252‐55‐ben keletkezett oklevélben
említik meg. A község Árpád‐kori templommal és plébániával rendelkezik. Érdemes
megtekinteni a XVIII. sz.‐ban épült barokk stílusú Bárczay‐kastély épületét.
ALSÓGAGY
1256‐os oklevél említi először Gogy néven. Hosszú időn át (1200‐as évektől) az Aba
nemzetség uralta, majd Gagyi később pedig Vendégi‐család tulajdonába került.
1322‐ben Gág néven szerepel birtokosai a Gagyi és Vendéghi‐ családok voltak (Aba
nemzetség).
BAKTAKÉK
A település két különálló településből áll: Bakta és Szárazkék. A két falu közigazgatási
egyesítése 1952‐ben történt. A csereháti tájegység egyik legnagyobb, meghatározó
települése, lakóinak száma 700 fő körüli. A településről letérhetünk Szanticska felé,
(amely település az 1990‐es években Európa díjat kapott) de folytathatjuk utunkat a
kijelölt úton Alsógagy felé.

BERET
A kő és bronzkorban már lakott település volt, amelyre régészeti leletek is utalnak. A
Vasonca‐patak partjára épült település a forrói településhez, tornai várispánsághoz
tartozott.
BÜTTÖS
A rendkívül szép kilátást biztosító útszakasz (Krasznokvajda‐Büttös) megtétele után
Büttösre érünk. A település egy 1366‐os oklevélben Bytus néven szerepel. Mint a
térségben más falvak is, Büttös is hosszú ideig a Jánoki uralom részét képezte. Volt
török birtok és a szemerei castellum tartozéka.
CSENYÉTE
1243‐ból származó oklevél említi először Chenata néven, ekkor adományozta IV. Béla
(1235‐70) a zsólyomi ispánnak. 1323‐ban már úgy említik, mint Fáj és a Jánoki
uradalom határosát.
Amikor a törökök az alsó‐ és felsőgagyiakat elhurcolták, a csenyétiek behódoltak.
1711‐es pestis megtizedelte lakóit.
A XIX. sz. elején népesedett be ismét. A településen csupán csak két középbirtokos
család élt.
CSOBÁD
A település területét a honfoglalás időszakában az Aba‐nemzettség vette birtokban és
a folyó melletti elhelyezkedésének köszönhetően kis idő multán a király birtokába
került.
A települések első ismert okleveles említése 1323‐ból Károly Róbert király (1307‐1342)
uralkodásának idejéből való.
A település első ismert birtokosa a Csobádi‐család, amely a XIV‐XV. században a
Hernád‐folyó mellett egy kis virágzó gazdaságot hozott létre. A XVI. században a
lakosság az állattartás és a növénytermesztés mellett megélhetési forrásoknak nagy
részét a halászatból szerezte. A településen alakult ki a térség halászatának (hal piac) a

központja, amelyet egy 1840‐ből származó pecsét (halászhálót ábrázol) meg is
örökített.
A század második felében (1860‐as évek) a települést eléri a vasútosítás (BP‐Miskolc‐
Kassa), ami a gazdasági fejlődésének nagy lökést adott.
A XX. század első felének eseményei és a világgazdasági válság teljesen rányomták a
bélyegüket a fejlődésre, hiszen az 1930‐as években sokan a jobb élet reményében
kivándoroltak Amerikába.
DETEK
A települést először 1274‐ből származó oklevél említi Terra Detek néven. Hosszú ideig
királyi birtok volt. Birtokosai voltak Perényiek, a jászói apátság, volt a nagyidai vár
tartozéka, török hódoltsági terület. A település a Thököly‐féle harcok alatt
elnéptelenedett, a XVIII. sz. elején szepességiek telepedtek itt le.
ENCS
A térség legnépesebb települése, a régió központja. Jelentősége a 20. században
erősödött, s 1984‐ben kapta meg a városi rangot. Jelenleg is Abaúj leglátványosabban
fejlődő települése. Római katolikus műemlék templommal rendelkezik, de több újabb
építésű temploma is van, amelyek változatossá teszik templomépítészetét. (Új
templomok: Római katolikus, görög katolikus, református)
ENCS-GIBÁRT
A község Encs település része, gazdag múlttal, hiszen a település neve először 1290‐es
években említik meg. A község karakterének jellegét, a Hernád‐folyón átívelő híd adja
meg, amely a két településrészt köti össze. Az 1800‐as évek végén „nagyszabású
vashíd” építése valósult meg a településen, amelynek helyén található a jelenleg is
használt építmény.
Az itt található, ipari műemléknek számító vízi erőmű jellegzetessége, hogy
hazánkban ez volt a második vízi erőmű, és az első olyan, amelyik váltóáramot
termelt.

FÁJ
Királyi dinasztia volt, a Fáy‐dinasztia sasfészke. 1240‐es évektől bizonyíthatóan a Fay‐i
csaád birtoka kisebb‐nagyobb megszakításokkal. Fay Rugac és fia Domokos és
Barnabás életüket kockáztatva mentik meg IV. Bélát a muhi csatától, ezért 1243‐ban
terram Fay azaz Fáy földjét kapták IV. Bélától. (Egyik lovát adta át IV. Bélának a másik
meg végig kísérte Abaújon, innen a címerükben az ágaskodó ló. 1666‐ban a Fáy család
részt vett a Wesselényi összeesküvésben. Fáy Dániel hittérítő itt született aki
Portugáliában vértanú halált halt.

FANCSAL
A település 1138‐ban említődik meg először. Kedvező adottságai miatt már az ókorban
is lakott település volt. Mindenféleképp a község neve mellett kell megemlítenünk a
település borkultúráját, melynek a híres fancsali pincesor a központja. A nagyon
meredek úton rendkívül hangulatos utca várja az oda látogatókat.
FELSŐGAGY
Felsőgagy az ősidők óta lakott település. A község fölött messzire kimagasló dombon
áll a XVIII. században épült műemlék jellegű római katolikus templom, amelyet gróf
Fáy Ferenc nagyváradi kanonok építtetett. A templom falába van befalazva Gagyi
László sírköve, amely egyike hazánk legrégebbi címeres sírkövének. A községben
található a XVIII. sz.‐ban épült Darvas kúria, amelyet hatalmas (100 hold kiterjedésű)
vadregényes völgykatlant elfoglaló park övezi. A kúria jelenlegi tulajdonosa az épület
eredeti stílusát visszahozva helyreállította, korszerűsítette és természetbarát falusi
turizmus céljára hasznosítja.

FORRÓ
Kedvező fekvése, adottságai következtében már a történelmi bronzkorban is lakott
település volt, erre utalnak az itt talált régészeti leletek. Jelentősége a középkorban is
megvolt: 1273 táján Abaúj vármegye székhelye, megyegyűlések helyszíne. Sorsát a
közeli nagyvárosok, Kassa, Diósgyőr nagyban befolyásolta. Az 1700‐as években népes
mezőváros, jelentősége a Kassa‐Miskolc vasútvonal megépítésével csökkent. A
településen tekinthetjük meg, a műemlék épületben, az Abaúji Múzeumot, mely a
térség népi kulturális hagyományait mutatja be. Műemlék Római katolikus temploma
a XVII. sz.‐ban épült.

FULÓKÉRCS
A települést már 1234‐ben megemlítik egy oklevélben. 1641‐ben a török behódolásra
kényszeríti, és évi adót fizettet vele. Később a szemerei castellumhoz csatolták.

GAGYAPÁTI
Egy őskori hatalom alatt újkőkori őstermelőt találtak. 1256‐ban a jászói káptalan
levéltárban lévő oklevélen szerepel Appati néven. XIII‐XIV. sz.‐ban az Aba
nemzetségbelieké, illetve a nemzetség Sárosmonostor birtoka Nyésta, Bakta és Gyárfás
földje határosaként említik. 1427‐ben jelentős helység lehetett, mert Gagyi Lászlónak
42 jobbágytelke volt itt, a település fénykora. A XVI. sz.‐ban több nemes család
osztozik a településen. Palánkkal megerősített helység volt, a török elől sokan
menekültek ide. 1640‐ben kényszerült a török előtti meghódolásra, majd később
elnéptelenedik. 1750 körül jöttek ide szlovák telepesek. A felszabadulás előtt Bazsó
Józsefnek volt nagyobb földbirtoka itt.
GARADNA
Az Árpád‐korban királyi várföld volt. A Garadna név szláv eredetre utal, jelentése:
várhoz tartozó. 1515‐ben Abaúj vármegye itt tartotta közgyűlését, ahol a szökött
jobbágyokról tárgyalva Poháros Péter főispánt bízták meg az ellenük való

hadbaszállással. A XVII. sz.‐ban a pestis járvány kiirtotta a települést, s csak az 1700‐as
évek második felében települt be ismét.

HERNÁDBŰD
1246‐ban írt oklevélben Bynd alakban írják a nevét, akkor a Büdi‐családé a település,
amely egy egytelepüléses nemesi család. A török elleni harcok során lecsökken
lakossága, szinte kihal. 1696‐ban a családok száma nő, de a németek elleni harcok
miatt 1715‐ben szintén lecsökken. A XVIII sz.‐ban betelepítésre volt szükség annyira
fogyatkoztak lakói
HERNÁDPETRI
1234‐ben, mint Houl fia Péter faluja szerepel, az oklevél Garadna néven említi. 1330‐as
években Abaúj vármegye székhelye. 1406‐tól Fel‐Garadna és Petru néven említik. A
török elleni küzdelem során a fele település elnéptelenedik. 1710‐ben a pestis járvány
lakatlanná teszi. 1730‐as években kezd visszatelepülni Zemplén vármegyéből jött
telepesekkel.

HERNÁDSZENTANDRÁS
Az 1200‐as években Alsoyanch és Felyanch település létezett, amelyből az előbbi a mai
Hernádszentandrás utóbbi a mai Ináncs települést takarja. A település a XIV. sz‐ban
elkülönült és két önálló részre szakadt. 1329‐től Felyanhot védőszentjéről nevezték el
Szent Andrásnak. 1635‐ben a törökök lerohanták a települést és a fokozódó betörések
miatt 1640‐ben behódolt, majd lakosság elmenekült. 1715 után kezdődött a település
benépesítése. 1851‐ben 550‐en lakják. 1930‐as években csökken lakóinak száma, a
természeti katasztrófák sokasága miatt.
HERNÁDVÉCSE
1234‐ből származik az első írásos jegyzék a településről, melyben Xeytha néven
említik, és a királyné népeinek településeként tartják nyílván. A XV. század körül
Kassa város tulajdonába került, a következő évszázadban a törökök teljesen

elpusztították, s közel egy évszázadon át elhagyatott település volt. 1732‐35 között
magyar és ukrán telepesek népesítették be s a következő évszázadban ismét közepes
településsé vált. A XX. század első felében báró Sardagna János hatalmas földterülettel
rendelkezett a település határában. A faluban található a műemlék Sardagna‐kastély,
és a szintén műemlék római katolikus templom.
INÁNCS
Határában több bronzkori és római időkből származó leletre bukkantak, ami azt jelzi,
hogy korán lakott település volt. Neve legkorábban 1271‐es oklevélen tűnik fel, ahol
Inanch‐nak írják. 1567‐ben a török Hasszán bég vezetésével rátör, a falu lakói a
temetőn védekeztek, de sokukat megölték a többieket pedig elhurcolták. Lakatlanná
válik a település. 1602‐ben Hajdúk települtek be. 1715‐ben a földesura újratelepíti a
jobbágyokat, amely 1828‐ra felfejlődött egy közepes településnek.

KÁNY
Eredetileg az abaúji várföldek közé tartozott. 1319‐től való az első oklevél, amelyben
Kaan néven említik mint Cordus Miklós fia, János birtokát. 1470‐es években Kinizsi
Pál tulajdona. Mátyás király (1458‐1490) hűtlenségi miatt elvette a Radványi családtól.
A husziták rátörtek és nagy károkat okoztak. A török háborúk alatt elnéptelenedett, a
sarcok és a háborúk miatt. A településen még nagybirtok sem volt.

KERESZTÉTE
Az 1299‐es oklevél úgy említi mint Kerezhethe és Tekus fia, István fiaival átadják a
Balogh nembeli Henriknek. 1323‐ban a jánoki uradalom határa. 1641‐ben a töröknek
behódolnak, a vajdai gyerekek elrablása után, majd később elmenekülnek. 1720‐an
még lakatlan hely. 1760‐as években települ be szlovák telepesekkel. 1820‐as évektől
stagnál lakóinak száma.

KRASZNOKVAJDA
A település a Jánoki uradalom tartozéka volt és sorsa ezzel teljesen azonos. A település
főterén található műemlék római katolikus templom, valamint a volt Scholz kúria,
amiben jelenleg a polgármesteri hivatal működik.
Krasznokvajdánál kell eldönteni azt, hogy a Rakacai víztározó felé vesszük az
útirányt, vagy folytatjuk utunkat Büttös, ill. Szemere felé.
LITKA
Történetét és történelmét a XV. sz‐ig homály fedi és akkor, mint Gagyi család
birtokrésze bukkan fel Lithka néven. (A Gagyi család az Aba nemzettségből). Jelentős
hely lehetett, mert 1427‐ben 30 adózó jobbágy telke volt. 1591‐ben a törökök egyik
segédcsapata, amely tatárokból állt rajtaütöttek a településen a lakosság egy része
elmenekült a többit pedig elhurcolták. 1608‐ban újra mint lakott település tűnik fel.
1830‐ra közepes település.
MÉRA
A mai település környéke már az ősidőkben is lakott volt, erre utal az, hogy késő
bronzkori telephelyeket találtak a Bélus patak mellett. A XII. sz.‐ra már két Méra nevű
falu is kialakult: Felméra és Alméra. A történelem viharaiban a települést többször is
lerombolják (tatárjárás, török pusztítások), vármegyei közgyűlés helyszíne (1530). 1791
Dayka Gábor költő baráti meghívásra hosszú időn át itt tartózkodik. A két különálló
települést 1950‐ben egyesítették közigazgatásilag. A településen található műemlék
református templom, valamint a híres Mérai Csárda, amely a 3. sz. főút mentén
található. Mérát elhagyva Encs városába érkezünk vissza.
NOVAJIDRÁNY
A települést 1936‐ban közigazgatásilag hozták létre Alsó‐ és Felsőnovaj, valamint
Idrány egyesítésével. A XIII. sz.‐ban találkozunk Novaj nevű helységgel, ami a XVI.
sz.‐ban vámhely volt és regéci vár tartozéka. A későbbiek folyamán Hernád gyakori
kiöntése

és

az

állandósult

török

zaklatások

miatt

jelentősége

csökkent.

Novajidrányban műemlék római katolikus templom található. A településről
térhetünk le Vizsoly felé, ahol az „A” jelű kerékpárútra térhetünk rá.
PAMLÉNY
1299‐ben említik először okleveles formában Pamlyn néven. Torna várának
történelmével szorosan összefügg a település története hiszen több évszázadon
keresztül vártartozék volt. (Torna nemzetség birtoka). 1565‐ben 7 jobbágy portája van.
A törököktől sokat szenvedtek lakói, de nem menekültek el. 1696‐ban 6 jobbágy él itt.
1715‐ben egy zsellér él a településen a háború és a pestis miatt. 1828‐ban 327 volt a
lakossága. 1932‐ben a település leégett. Ma 86 fő lakja, a településhez 12,40 km2 terület
tartozik.
PERE
1282‐ből származó oklevélen Pere névalakban szerepel. Az Aba nemzetségbeli
Bárcaiak birtokolták, akik egy mezőváros perben elvesztik. 1640 után kényszerült
török adó alá mert hosszú ideig nem tudták meghódítani a Hernád jó védelme miatt.
Ekkor kihalt lett. XV. sz. vége felé emelkedik a jobbágytelkek száma. A Thököly és a II.
Rákóczi Ferenc féle háborúk miatt ismét lecsökken a jobbágytelek száma háromra. A
Bárcaiak gazdasági érdekük miatt 1715‐től ruszinokat telepítenek be. Mai helyét a
XVIII. sz.‐ban foglalta el, amikor felépítették a kastélyt, és a gazdasági épületeket és a
település köréje kuporodott. 1869‐ben közepes települést alkot, amely 1920‐ra
növekedést mutat.
PERECSE
A tatárjárás előtt (1241‐42) Kálmán herceg a helységet a jászói prépostságnak adta
adományként. 1255‐ben első okleveles említésben ezt erősíti meg IV. Béla Pereche
névalakban. 1532‐ben a törökök rablási behódolásra kényszerítik az itt élőket. 1614‐
ben gyér lakossága ellenére vásártartásra jogot kapott. 1720‐as években a jászói
konvent telepít be ukránokat. 1828‐ban közepes és 1938‐ig nagyon lassú, növekedést
(szinte stagnál) mutat a lakossága.

PUSZTARADVÁNY
Első írásos emlékünk a település történelmére a tatárjárás időszakára utal. IV. Béla a
tatárok pusztítása után híveit megjutalmazta, közöttük volt Detre is, aki Radványt
megkapta „Nem királyi adományként, hanem örökös szállásul”. Oklevelek tanúsítása
szerint Zsigmond király Radványi Mátét nevezte ki a földterület tulajdonosának. A
törökök és németek elleni csatákban aktívan kivette részét, jobbágytelkei pusztává
változtak. Innen kapta elnevezését a település. Az 1800‐as évek második felében épült
a „Pallavicini‐kastély”, amely jelenleg csak romos állapotában tekinthető meg. Az
épület tulajdonosa a tervek szerint az épület felújítását követően turistaszállóként
kívánja üzemeltetni.

SZALASZEND
Írásos emlék a településről először egy 1256‐os oklevélből maradt fenn a településről.
A település Szala, Alszend, Felszend és Izbégszend helységek egyesülésével jött létre.
A település ma a térség egyik legnagyobb települése. A községben műemlék
református templom található, és a falu központjában találhatjuk meg a volt Hőnig‐
kastélyt, ami szintén műemlék.

SZÁSZFA
Krasznokvajdáról letérve a Rakacai‐víztározó irányába Szászfa községen haladunk
keresztül. A település nevét Zazfa alakban találjuk először egy 1377‐es oklevélben. A
település a történelem során mindig ki volt szolgáltatva, török hódoltsági terület,
császári birtok egyaránt volt.
SZEMERE
A neolit korban már telepek alakultak ki a területen, amire bronzkori leletek utalnak.
A települést már 1243‐ban megemlítik Scemere néven. A huszita és a török harcok
során Szemerén castellum állot és menedékül szolgált a környékbeli szétkergetett

lakosoknak. A történelem során a település volt Rákóczi birtok, a Szemere család
tulajdona, valamint az 1848‐as szabadságharc következményeiként a Pallvicini család
birtoka is.

2 Turisztikai vonzerők
2.1 Természeti vonzerők
A Hernád a Sajó mellékfolyója (a 31,0 fkm‐nél ömlik bele), amely a Tiszába torkollik. A
folyó Szlovákiában ered az Alacsony‐Tátrában Poprádtól délre 1000 méter
magasságban. A folyó a 118,4. fkm‐nél éri el a magyar határt és innen még 10,4 km‐en
szlovák‐magyar határt alkot. Nagyobb mellékfolyói a Hnilec, a Svinka, az Olsava,
Magyarországon a Garadna. Szlovákiában 147,5 km hosszúságban hajózható WW‐I és
WW‐II (könnyű illetve közepesen nehéz vadvíz) nehézségű vízen. Két keresztgát miatt
Mala Lodina felett 20 km‐es állóvíz. A folyó vízgyűjtő területe nagy, de a csapadék
eloszlása miatt a folyó nem bővizű. A Hernád egyike Magyarország legszebb és
legérdekesebb folyóinak. A meder kanyargós, sok zátonnyal és szigettel. Az évente
változó, sok egymást követő szigetet hol jobbról, hol balról kell kerülni, az erősebb
sodrású ágban. Különösen magas vízállásnál vadvíz jellegű a folyó. Az átemelések, a
helyenként szűk, kanyargós folyómeder, valamint a néhol erős sodrás miatt a túra
kezdőknek nem ajánlott. A hazai szakasz nehézségi foka WW‐I és ZW‐C (könnyű
vadvíz illetve gyors folyóvíz).

Teljes hossza

286 km
Ebből Szlovákiában

168

Ebből Magyarországon

118

Vízgyűjtő terület

5436 km2
Ebből Szlovákiában

4300 km2

Ebből Magyarországon

1136 km2

Meder átlagos esése

55,7 cm/km

A víz átlagos sebessége

2,1‐6 km/h

A víz átlagos mélysége

1‐3 m

A meder szélessége

50‐70 m

A víz minősége

II. osztály

A víz hőmérséklete

20‐22 C

A Hernád folyó általános adatai

A folyók földrajzi fekvését tekintve elmondhatjuk, hogy az Eperjes – Tokaji hegylánc
nyugati, valamint a Szlovák Érceshegység déli előterében helyezkednek el, ami
Szlovákia

DK‐i (Kelet‐Szlovák Alföld), valamint Magyarország ÉK‐i részén

találhatóak.

A terület éghajlata a turizmus szempontjából kedvező, május közepétől augusztus
végéig a nappali átlaghőmérséklet 22 C feletti és gyakoriak a hőségnapok is. Ebben az
időszakban a csapadék leginkább nyári záporok formájában jelentkezik, de ritkán
előfordulnak jégesők is.
Domborzati viszonyaira jellemzően hegységi területekről beszélünk, de magyar
területen a Cserehát dombsági része jelent domborzati változatosságot.
Vízrajzát tekintve változatosságot tapasztalhatunk; a kérdéses folyókon túl számos
kisebb vízfolyás szabdalja a területet, melyek többsége a Hernádba torkollik. A
Hernád folyó alig szabályozott, vízrajzi változatosságot jelent és turisztikai
szempontból is figyelmet érdemel.
Megállapítható, hogy a Hernád a fejlesztés területén jó vízminőségű, a folyó
jelentősebb szennyeződésnek nem volt kitéve. Potenciális szennyezőforrást a
vízgyűjtőterületek kommunális szennyvizei jelentenek, különösen a városok (Kassa).
A jó vízminőségnek köszönhetően értékes és változatos élővilág található a folyókban
és környezetükben. Ez vonatkozik mind az állatvilágra, mind a növényvilágra
egyaránt. Az állatvilág fajokban rendkívül gazdag (különösen a rovarvilág); számos
halfaj él a folyókban, ami további vonzerőt jelent. Elsősorban harcsás víz, de
megtalálható benne a paduc, a márna, a ponty, a csuka és a süllő is.

A Hernád folyó mellett található települések egyéb, nem a vízhez kapcsolódó
természeti vonzerőkkel rendelkeznek. A vizsolyi kőfejtő mint geológiai bemutatóhely
érdekes látnivalókat kínál: megfigyelhető, hogyan alakították át a vulkáni forró gőzök
finom, kerek szemcsékké a riolittufát. A vizsolyi kőfejtőben fejtett könnyű
testsűrűségű, jól faragható tufa kőzetet a lakosság az elmúlt évszázadok során

falazóanyagként, valamint vakolásra és padlásszigetelésre hasznosította. Emellett
több, helyi természeti értékként szereplő egyedi elem is megtalálható, melyek közül
legismertebb Mihály bácsi fája, amely Gibárttól északra a Hernád‐völgyben, a folyót
hajdan kísérő galériaerdők egyik ritka maradványában található, 20 m magasságú, 7,5
m törzskerületű, 250 éves famatuzsálem. A hatalmas szürke nyár (Populus canescens)
nevét állítólag attól az erdésztől kapta, aki megmentette a kivágástól.

2.2 Az épített környezet

Mindenekelőtt megállapítható, hogy a területen a városiasodás foka alacsony, a
vízparti települések döntő többsége alacsony lélekszámú falu vagy kisváros. A kisebb
települések rendkívül barátságos, falusias jellegű arculattal rendelkeznek.
Speciálisan erre a terültre jellemző építészeti stílus nem létezik, azonban számos helyi
szintű

műemlékkel

rendelkeznek

a

települések.

A

nagyobb

településeken

természetesen nagyobb számban találhatóak jeles építmények, látnivalók, de léteznek
kiemelkedő látványosságot bemutató helyszínek.

Szinte valamennyi településen található műemlék jellegű templomépület, melyek
közül a legjelentősebbek a következők:
Encs: Római katolikus Szent József templom: A késő barokk stílusú templom 1743‐46
között épült gróf Keglevich József költségén. 1785‐ben átépítették, ezt örökíti meg a
főhomlokzaton látható kronosztikon.

Hernádbüd: XIII. században épült román stílusú református templom. Berendezése, fa
mennyezete XVIII. századi.

Abaújkér: Református Templom. A műemlék templom az 1200‐as években épült, amit
a déli külső falon talált románkori ajtókeret is bizonyít. A XV. században átépítették,

és csúcsíves ablakokkal látták el. Az 1857. évi tűzvészben leégett, s a lepattogzott belső
vakolata alól egyik helyen kettős keresztű templom képe tűnt fel három nőalakkal
együtt. A freskó még nincs feltárva.
A későbarokk Római Katolikus plébániatemplom műemlék jellegű, alapkövét 1812‐
ben tették le. 1 820‐ig csak a szentély került fedél alá, míg a hajó építését három évvel
később fejezték be. Bár a torony még nem készült el, a templomot I823‐ban Szent Péter
Pál apostolok tiszteletére felszentelték. A tornyot I 833‐ban építették hozzá.

Méra: Református templom: A XV. századi gótikus templomot 1795‐ben átépítették.
Támpillérei részben még az eredetiek, a gótikus ablakok eredeti nagyságát faltükör
jelzi, a gótikus ablakrézsű a szentély tengelyében nyíló ablakon látható.

Encs: Temetőkápolna: A római katolikus temető barokk stílusú kápolnája 1751‐ben
épült, csak előcsarnoka új. Belsejében szintén XVIII. századi, népies barokk stílusú
oltár áll.

A világi élet emlékei is bőségesen fennmaradtak a térségben. Ezt leginkább a nemesi
családok nyári szállási, kúriái, kastélyai reprezentálják. A legépebben a következő
településeken találhatjuk meg ezeket az épületeket:

Abaújkér: A barokk stílusban épült Bárczay ‐ féle kúria épülete az 1790‐es években
készült el, a prozzinciális változat tiszta műemlék. A község örökös protestáns
földesúr családjának kúria épülete volt a II. világháború végéig.

Baktakék: falusi kúria

Fáj: kastély és kastélypark

Felsőgagy: kúria épület, amelynek akár szálláshelyként való hasznosítása is lehetséges.

Pere: Bárczay‐kúria: A Bárczay családnak több helyen volt kastélya, így például
Abaújkéren, és kúriájuk Perén. A Bárczay‐kúria műemlék jellegű, klasszicista.

Pusztaradvány: Pallavicini kastély

Szemere: volt vadászkastély.

Ez említett épített emlékeken kívül látnivalóként szolgálnak a térségben még a
következő objektumok:

Gibárt: Vizierőmű: Magyarországon az elsők között épült vízi erőmű a Hernád folyón.
Az encs‐gibárti törpe erőmű üzembe helyezésének éve 1908. Az ipartörténeti
érdekesség korlátozottan látogatható.

Encs: Városi Galéria: A galéria időszakos képzőművészeti kiállítások, köztük az
Abaúji Képzőművészeti Alkotótábor és a hejcei alkotótábor tárlatainak otthona.

Encs: Petőfi‐szobor: A szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére avatták fel Petőfi
Sándor bronz mellszobrát a Városi Galéria Petőfi utcai homlokzatán. Az alkotás Varga
Éva Miskolcon élő szobrászművész munkája.

Fancsal: pincesor

Krasznokvajda: kúria park és pince.

Az ipari és a mezőgazdasági környezettel kapcsolatban elmondható, hogy
környezetszennyező hatásuk alacsony, talaj‐, levegő‐, vízszennyezés és zajártalom
tekintetében

egyaránt.

A

folyók

környezetében

a

legnagyobb

potenciális

szennyezőforrás,
környezetvédelmi
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beruházások

hatásait

jelentős

az

mértékben

utóbbi

években

csökkentették.

eszközölt
A

folyó

környezetének döntő része mezőgazdasági művelés alatt áll; a zempléni területen
szőlőtermesztéssel (és a hozzá kapcsolódó bortermeléssel) foglalkoznak, a sík
területeken

szántóföldi

növények

termesztésével

vagy

legelőgazdálkodással

foglalkoznak.

A rendezvények számára helyet biztosító épületek közül Encsen található uszoda és
sportcsarnok, amely nagyobb összejövetelek számára is megfelelő helyszínt
biztosíthat.

2.3 Rendezvények, programok

A térség településeinek élete nem bővelkedik kulturális rendezvényekben, azonban a
falusi életmód évente megújuló aspektusai megteremtik a látogatók számára érdekes
eseményeket. Szinte minden a térségben található településen tartanak falunapot,
szüreti mulatságot kirakodóvásárt, amelyek a távolról jött vendég számára érdekesek
lehetnek, ekkor megismerhetik a helyi népszokásokat hagyományokat. Ezek a
rendezvények sokszor nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódnak (március 15., augusztus
20., október 23.), amelyek megünneplése szintén látnivalót jelent.
Jelentősebb és évről‐évre ismétlődő rendezvények elsősorban Encsen találhatóak, mint
a nyaranta megrendezésre kerülő Encsi Országos Képzőművészeti Alkotótábor és az
Encsi Nemzetközi Gitárfesztivál.
A városban a Közművelődési Intézmények szervezik a kulturális életet. Az intézmény
keretein belül mozi, mini galéria működik. Nyaranta megrendezésre kerül az Abaúji
Kulturális Napok rendezvénysorozata. A városban már hagyományosan évente több
alkalommal rendeznek tárlatokat amatőr és hivatásos képzőművészeknek.

A városban működő két általános iskolában folyik művészeti alapképzés és zenei
képzés.

3 Turisztikai ágazatok térségbeli lehetőségei
3.1 Falusi turizmus

Az ágazat jelentősége
A falusi turizmus egy igen tág kategória, nem csupán az olcsó falusi szálláshelyre
terjed ki, hanem magába foglalja a falusi életforma megismerését, a turisták
bekapcsolódását a vendéglátók napi tevékenységébe. A turizmus ezen fajtája a térség
legnagyobb

lehetőségekkel

rendelkező

terméke,

hiszen

minden

településen

kialakítható falusi szálláshely.

Falusi turizmus a térségben
A falusi turizmus a Tokaj‐Eperjesi hegységben és a Cserehát területén nagy
hagyományokkal rendelkezik. Tulajdonképpen a kis falvak sajátos néprajzi örökségét,
gazdag nemzetiségi (ruszin, szlovák) kultúráját, a mező‐és erdőgazdálkodás
hagyományait, a népi mesterségeket, háziipart bemutató falusi vendégfogadást
összegző ágazatot tekinthetjük itt falusi turizmusnak. A régióban a falusi turizmus a
térség adottságainak kínálatára épül, azokhoz sok esetben kapcsolódik. A hegység
falvaiban a hagyományos paraszti gazdálkodást tanulmányozhatjuk, be is lehet
kapcsolódni ezen munkák végzésébe. Mivel a falusi turizmus lehetőségei szinte
minden településen adottak – és ezzel sokan élnek is – részletesen nem elemezzük,
azonban mindenképpen ki kell emelni néhány települést, amely a régión belül
szervezőszereppel bír. A Cserehát szívében fekszik Gagyvendégi település, mely a
Csereháti Településszövetség központja, és képzési központ is. 1999 nyarától indult be
a Cser‐Kék falusi vendégfogadó rendszer a térségben. A Cser‐Kék lényege egyrészt a
falusi turisztikai kínálat és termékértékesítés minden lényeges elemének együttes

megjelenése, másrészt garantált minőség biztosítása illetve az önálló vállalkozók
franchise‐szerű hálózatának létrehozása. A szervezet irányítása alatt több tucat falusi
vendégház, fogadó áll, melyekről a bőségesen megjelent kiadványokból lehet
tájékozódni.
A térség keleti részének legnagyobb települése és egyben központja Encs, mely város
az idegenforgalomban is kulcspozíciót tölt be. Frissen alakult turisztikai irodájával a
szomszédos tájra, a Tokaji‐hegységre is kiterjeszti hatását. Egyedülálló volta miatt
mindenképpen említést kell tenni Szanticska településről, mely nem központi szerepe
miatt emelkedik ki, hanem azzal, hogy a falusi vendégfogadás egyik mintapéldája. A
szinte teljesen elnéptelenedett falut a városokból kitelepedett emberek a meglévő
értékek megőrzése mellett újjáteremtették, és a házakat felújítva falusi szálláshelyeket
hoztak létre.

Megoldásra váró feladatok
Mégis több olyan probléma van, amely a falusi turizmus területén még javításra
szorul. A szolgáltatások kialakításánál nem jellemző a koordináció, többször olyan
szolgáltatások kerülnek kialakításra, melyek más vendégházban is működnek.
További problémát jelent, hogy a vendégfogadók nem rendelkeznek megfelelő
szakértelemmel, igaz a szükséges szakmai hozzáértés nem feltétlenül igényel iskolai
végzettséget.

Hiányos

továbbá

a

szolgáltatók

és

vendégfogadók

közötti

együttműködés, nincs a településeken hatékony koordináció, marketingmunka,
főképpen a határ két oldala között. A falusi turizmus felemelkedésének irányába hat
ugyanakkor, hogy a tréségben több pályázat is preferálja a turizmusfejlesztést, vagy a
határmenti együttműködést (Interreg). A többi ágazat hanyatlása, vagy válsága miatt
az itt élők, főleg a fiatalok érdeklődése is az idegenforgalom iránya felé fordul.
Megtartóerőt jelent továbbá a turizmus a települések számára is, így a települési
önkormányzatok is támogatják az idegenforgalmat.

Egyrészt meg kell teremteni mind hazai, mind határon átnyúló szinten a szolgáltatók
és vendégfogadók közötti együttműködést, koordinációt. Ennek elkészültével
interaktív adatbázis is elkészíthető lenne. Fejleszteni kell továbbá az infrastruktúrát
nem csak a településeken belül, hanem közöttük is.

3.2 Kulturális és örökségturizmus

Az ágazat jelentősége
A régió a kulturális attrakciók terén is bővelkedik kínálattal. A hajdani főúri pártfogók
mai utódaiként korszerű mecenatúrával sikerült határokon túlnyúló hírű és térségi
kisugárzású rendezvényeket létrehozni. Több helyen találkozhatunk a térségben a
helyi hagyományokra, illetve hírességekre épült attrakciókkal is. Az első vár és
templomépítési hullám jelei még ma is láthatók földvárak, várak, kolostorok
formájában, hasonlóképpen a románkori építészet templomairól. A középkori és kora
újkori jómódú családok kúria és kastélyépítéseket kezdeményeztek. A falvakban a
hajdani paraszti életet tükrözik a kialakított istállók, csűrök, kis lakóházak belül
gazdag népművészettel. Kevés azonban mind az épített, mind az élő kulturális
emlékek között a jó állapotú, rendben tartott érték, illetve hiányzik az ezeket bemutató
kiadvány is. Meg kell teremteni tehát a településeket, illetve értékeket összefogó
programsorozatot, élővé téve ezzel az épített emlékeket is.

Kulturális és örökségturizmus a térségben
A teljesség igénye nélkül nézzük a térség kulturális attrakcióit:
Népi építészet, gasztronómia

Egész terület

Népi lakóházak

Egész terület

Abaúj Múzeum

Encs

Iskolatörténeti Gyűjtemény

Baktakék

Abaúj Kulturális Napok

Encs

Vízierőmű

Encs‐Gibárt

Megoldásra váró feladatok
A kulturális és örökségturizmus terén a következő fejlesztési lehetőségeket szükséges
megvalósítani:
‐

az épített emlékek felújítása, rendbe hozása

‐

a látnivalókat egy útvonalra felfűző kiadvány készítése

‐

élő kulturális emlékek több településen összehangolva működtetni (népi
építészet, gasztronómia)

‐

magas színvonalú kiadványok készítése

3.3 Kerékpáros turizmus

Az ágazat jelentősége
A régió mára az egyik legkedveltebb kerékpár turisztikai célponttá vált annak
ellenére, hogy külön erre a célra kiépített kerékpárutak nincsenek kiépítve. Azonban,
mivel

a

térség

(kerékpárszállító

központi
vagonokkal),

települései,
a

térségbe

városai
saját

könnyen
kerékpárral

megközelíthetők
utazhatnak.

Az

alsóbbrendű utakon (kivéve a határátkelőknél) viszonylag kicsi a gépjárműforgalom,
és a határátkelés is könnyen megoldható, zavartalanul lehet kerékpározni.

Kerékpáros turizmus a térségben
A kiépített kerékpárutak hiánya ellenére a hegység magyarországi részén egy három
szakaszból álló, 155 km hosszú kerékpáros túraútvonal készült el, mely a következő
szakaszon halad: Monok‐Abaújszántó‐Boldogkővár‐Vizsoly‐Gönc‐Kéked‐Hollóháza‐
Füzér‐Széphalom
Sátoraljaújhely‐Sárospatak. Sárospataknál a Bodrogon átkelve a Bodrogzug települései
is bejárhatók, illetve ott, Pácinon keresztül Szlovákiába is át lehet kelni, ehhez lehetne
csatlakoztatni a térségben kialakítandó kerékpárutat. Problémát jelent, hogy a

térségben a kerékpáros turizmus számára megfelelő fogadókészséget kellene
kialakítani. Kiváló kezdeményezésnek bizonyult a „Csereháti barangoló”, amely a
kerékpárosok számára öt szakaszban bemutatja az érintett települések látnivalóit,
illetve a szálláslehetőségeket.

Megoldásra váró feladatok
A kerékpáros turizmus területén a következő fejlesztéseket kellene végrehajtani:
‐

nemcsak az országhatáron átnyúló, de a környező térségek között is
összehangolt

kerékpáros

úthálózatot

kellene

kialakítani,

megfelelő

információs kiadványokkal. Ehhez szükségszerű lenne a határkelő helyek
számának növelése
‐

megfelelő fogadókapacitást kellene a térségben kialakítani a kerékpárosok
számára. Ide tartozik a szállásokon kívül a kerékpárszervizek, tárolási
lehetőségek megszervezése

3.4 Kastélyturizmus

Az ágazat jelentősége
A kastélyok és várak sajátos szerepet töltenek be a turizmusban, mivel a térség
történelmi értékeinek együttes megjelenítését nyújtják.

Vár és kastélyturizmus a térségben
A térség mozgalmas múltját leginkább a várak, várkastélyok fémjelzik. A térség több
kastéllyal, rommal rendelkezik, azonban a benne rejlő lehetőségek ma még javarészt
kihasználatlanak. Több objektum esetén az állaguk, állapotuk nem megfelelő
turisztikai hasznosításra, más esetekben pedig rendezetlen tulajdonviszonyok
hátráltatják az idegenforgalmi bemutatást.

Földvár

Novajidrány

Kastélyok

Abaújdevecser,
Hernádvécse,
Szalaszend,

Abaújkér,

Fáj,

Krasznokvajda,
Szemere,

Pere,
Méra,

Pusztaradvány,

Gibárt

Megoldásra váró feladatok
A vonzerőleltárt tekintve kijelenthetjük, hogy a régió kedvező adottságokkal
rendelkezik a kastélyturizmus területén. Problémát az jelent csupán, hogy az egyes
attrakciók önmagukban még nem jelentenek komoly vonzerőt, tehát csak összefogva,
együttes vonzerőcsomagot kínálva lehet sikerekre számítani a piacon.
A várak nagy része szinte már csak romokban található meg, de a kastélyokkal
kiegészülve egy határon átnyúló – a látványosságokat felfűző – útvonal kialakítására,
illetve az ezeket tartalmazó információs kiadványra van lehetőség. A vár –és
kastélyturizmus legfontosabb fejlesztési lehetőségei a következők:
‐

az attrakciók állagának megőrzése, felújítása, komplex hasznosításra történő
elősegítése

‐

az építmények beillesztése az adott térség turisztikai termékválasztékába

‐

a térség várait, kastélyait összefoglaló információs és szolgáltat kiadványok
készítése

3.5

Vízi- és horgászturizmus

Az ágazat jelentősége
A vízi‐ és horgászturizmus az embernek szokatlan közegen, a vízen illetve annak
közvetlen közelében történik. Ezért a vízitúrázás speciális felszerelést és tudást
igényel, ugyanakkor szezonális az éghajlati sajátosságok miatt. A térségben meglévő
turizmus diverzifikálásának egyik legmegfelelőbb eszköze a vízi turizmus fejlesztése.

Közkedveltsége miatt a vízi turizmus alkalmas arra, hogy a térségbe csábítsa a főként
fiatal turistákat, így a többi idegenforgalmi ág is gyarapíthatja forgalmát.

Vízi- és horgászturizmus a térségben
A Tokaj‐Eperjesi hegységet nyugatról a Hernád, délről a Tisza, keletről pedig a bele
torkolló Bodrog, illetve Szlovákiában annak eredetfolyója, a Tapoly határolja. A
Hernádon Hernádszurdoktól lehet vízitúrákat szervezni, ám ez a folyó gyors folyása
miatt csak gyakorlottaknak ajánlott. Tokaj a Tisza és a Bodrog találkozásánál fontos
vízitúra központ, melynek infrastruktúrája jól kiépített. Itt működik a Felső‐Tiszai
Víziturisztikai Egyesület. A Bódva és a Rakaca sem alkalmasak kiterjedt vízitúrázásra
a nem megfelelő vízhozam miatt.
A folyókon kívül az 1958 és 1963 között kialakított Rakacai‐tó fejleszthető attrakciót
jelent, itt kiegészítő programként evezési lehetőségeket biztosíthatnak (többen ki is
használják, igaz főleg horgászok). A tó az utóbbi időben feliszapolódott, kotrása
folyamatban van. Nagyobb volumenű víziturizmusra nem lehet számítani a térségben,
azonban sokszínűbbé teheti a kínálatot.

Megoldásra váró feladatok
A kavicsbánya tavak hasznosítása, a fejlődésükbe való beavatkozás két területen a
leggyakoribb; az egyik intenzív hasznosítási terület a szabadidős tevékenységek köre
(üdülés, nyári strandolás, horgászat, különböző vízi sportok), a másik jelentős
beavatkozó pedig a mezőgazdaság (a tó környékén folyó növénytermesztés,
állattenyésztés, vízkiemelés, illetve a haltenyésztés és a ketreces halnevelés).

A leghétköznapibb, a legtöbb helyen megfigyelhető hasznosítási mód a horgászat és a
strandolás. Szükséges a térségben és a szomszédos területeken meglévő vízi turisztikai
lehetőségek egységes termékként való kezelése. A párhuzamos fejlesztések és a
felesleges befektetések elkerülése miatt a tulajdonosok, üzemeltetők között el kell

indítani a folyamatos kommunikációt, igyekezni kell olyan fejlesztésekre ösztönözni
őket, amelyek komplementer‐jellegűek.
A fenntartható fejlődés érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni a térség
vizeinek terhelhetőségét, illetve a turizmusból is fakadó környezeti terhelés nagyságát.
A horgászat fejlesztését úgy kell véghezvinni, hogy a telepítendő állomány ne
veszélyeztesse a vizek természetes ökológiai egyensúlyát. A telepítendő fajok között
előnyben kell részesíteni az őshonos, tájba illő fajtákat.
A tavak életét befolyásoló másik tényező a mezőgazdaság. A kavicsbányák általában
egykori

mezőgazdasági

területeken

lettek

kialakítva.

A

bányaműveletek

akadályozhatják a növénytermesztést, de a bányatónak előnye is lehet azáltal, hogy
vizet biztosít az öntözéshez, az itatáshoz és a haltenyésztéshez.
Fontos megoldandó feladat még a határon átnyúló turisztikai termékek megteremtése,
ami a vízi turizmus esetében természetes igény, hiszen a vízfolyások egy része
Szlovákiában ered, illetve az EU csatlakozás után a könnyebb határátkelés bármely
vízi desztináció vonzáskörzetét kiterjeszti a szomszédos országra is.

3.6 Ökoturizmus

Az ágazat jelentősége
Az ökoturizmus a XX. század végének turisztikai ágazata, tulajdonképpen az ember,
illetve a társadalom egyre növekvő „természet‐igényével” alakult ki. Hazánkban a
városi népesség növekedésével, valamint az egészséges életmód népszerűsödésével
egyre növekszik e turizmusforma piaca. Ez természetesen annak is köszönhető, hogy a
természetvédelemért felelős szervek eljutottak ahhoz a felfedezéshez, hogy magukat a
természeti (esetleg kulturális) értékeket ne szigeteljék el a társadalomtól, hanem annak
rekreációjára, kikapcsolódásra rendelkezésére bocsássák. Az ökoturizmus alkalmas
arra, hogy a helyi erőforrásokra alapuló, de azokat nem kizsákmányoló, sőt esetenként

gyarapító módon biztosítsa a helyi közösség megfelelő életkörülményeit, így kiválóan
alkalmas hátrányos helyzetű területek fejlesztésére.

Ökoturizmus a térségben
A térség javarészt érintetlen természete, csendes kisfalvai a legideálisabb alapot
nyújtják az ökoturizmus számára. Mind a szlovák, mind a magyar oldal bővelkedik
természeti értékekben és kijelölt turistaút halad végig a hegységen. Az ökoturizmus
attrakciói a térségben a következők:

Érintetlen természeti környezet Egész terület
Hegyi klíma
Ritka állat –és növényvilág

Egész terület
Egész terület

Országos kék túra

90 km a magyar szakaszon

Rákóczi‐túra

Füzér‐Sárospatak

Természetvédelmi terület

Mindkét oldalon

Tanösvény

Mindkét oldalon

A természeti értékek legbiztonságosabb bemutatási lehetősége tanösvény formájában
történik. A Tokaji‐hegységben a közelmúltban több tanösvény is készült, illetve van
kidolgozás alatt.
A magyar – szlovák határ csereháti szakasza érintetlen természeti adottságaival,
nyugalmával méltán jogosult szlogenjének („Ahol a csend még hallható”)
használatára. Az alábbi összefoglalóban találjuk a térség ökoturisztikai adottságait:

Érintetlen természeti környezet

Egész terület

Vadon élő állatok

Egész terület

Gyógynövényritkaságok

Egész terület

Országos kék túra

60 km a magyar szakaszon

A táj nyugalmat, békét sugároz, a szelíden hullámzó dombok, patakvölgyek között
kisfalvak húzódnak meg. Az országhatár menti gyertyános és cseres tölgyesek, akác‐
ligeterdők kitűnő alkalmat nyújtanak a túrázásra. A terület rendkívül gazdag
gyógynövényekben és gombafélékben. A térségben több, mint 120 madárfaj található,
ennek 2/3‐a itt költ, így nem véletlen, hogy a Cserehát címerállat a gólya. Országosan
kiemelkedő zoológiai értéket képez az itt élő lepkefauna.

Megoldásra váró feladatok
Tanösvények építése a térségben, melyek bemutatják a természetes élővilágot.
Vadászösvény kialakítása, ezen belül vadaspark létesítése, információs pontok,
bemutatóhelyek kialakítása, turistaismertetők készítése. Jóléti víztározó fejlesztés, a
féli természetes és mesterséges erdőterületek növelése, tájvédelmi körzet kialakítása,
erdei iskola kialakítása.
A magyar és szlovák túraútvonalak közötti összeköttetést természetesen a határátkelő
hiánya akadályozza. Különösen sietetné az együttműködést, hogy mindkét oldalon
természetvédelmi terület található. Ilyen ökoturisztikai kooperációra több európai
országban is találunk példát, így például a Bajor‐erdő és a Sumava területén, a német‐
cseh határon. A schengeni egyezmény megvalósulásával természetesen ez a probléma
automatikusan meg fog oldódni.

3.7 Lovas- és vadászturizmus

Az ágazat jelentősége
A lovas – és vadászturizmus a minőségi turizmusformák közé tartozik, magas fajlagos
pénzköltéssel, így megfelel annak az elképzelésnek, hogy a turisták számának
jelentősebb emelése, tehát a környezeti terhelés fokozása nélkül. A turizmus ezen ága
hagyományos hazai tevékenységeket elevenít fel, tehát a nemzeti identitás
megteremtésének is fontos eszköze lehet. A lovaglást szakértők szerint nevelési

módszerként is alkalmazni lehet, ami megfelelő programok kidolgozása mellett
megnöveli a potenciális használók számát.

Lovas- és vadászturizmus a térségben
A térség jó adottságokkal bír a vadgazdálkodás, a vadászat területén, lovaglás és a
kocsikázás számára szinte ideális lehetőségeket biztosít, több helyen működnek
lovastanyák a térségben.
Hazánk kedvelt helye a külföldi vadászoknak, és a Cserehát adottságai nagyon
megfelelnek a vadász és lovasturizmus számára. A térség elsőrangú apró és nagyvad
állománya, valamint a működő vadásztársaságok mind jó alapot nyújtanak a vadászat
számára. Krasznokvajdán a lovaglást kedvelők számára a sétakocsikázás is biztosítva
van. A szlovák oldal lankás lejtői, apróvad állománya is biztosíték arra, hogy hosszú
távon is érdemes a vadászturizmusban gondolkodni, azonban megfelelő háttér‐
infrastruktúra

(például

megfelelő

minőségű

szálláshelyek

és

szolgáltatások)

kialakítására mindenképpen szükség van.

Megoldásra váró feladatok
A lovas‐ és vadászturizmus fellendítése érdekében szükséges kiépíteni az
idegenforgalmi háttérintézményeket. A meglévő vadászházak szálláskínálatára
alapozva kell megalapozni az új fejlesztéseket. Ügyelni kell a létesítmények kiváló
minőségére, megfelelő infrastruktuális ellátására. Ugyanakkor a védett fajok
megóvása érdekében meg kell erősíteni a vadvédelmi szolgálatot. A schengeni
egyezmény életbe lépése után pedig a határ túlsó oldalán lévő hatóságokkal való még
szorosabb egyeztetés szükséges az állatvédelem érdekében.
Szükséges megoldást találni az erdőtulajdonosok és a vadásztársaságok közötti
konfliktusokra, hiszen csak így biztosított egy virágzó vadászturizmus fenntartása.
A lovas‐útvonalak kijelölése során a védett területek megóvására nagy figyelmet kell
fordítani, a taposás okozta károkat az erózió által veszélyeztetett felszíneken meg kell
előzni.

A lovastanyák minőségi fejlesztése elkerülhetetlen, ugyanakkor komplex turisztikai
termékeket kell kialakítani, melyek között a lovasútvonalak jelenthetnek kapcsolatot.
Megfelelő marketingmunkát kell végezni a fiatalabb nemzedékek lovasturizmusba
való bevonására, illetve akár politikai lobbytevékenységet is gyakorolni a lovaglás
iskolai tantervbe való bevonására.

4 Az Encsi kistérség turisztikai SWOT-analízise

Erősségek

Gyengeségek

Kedvező természeti adottságok

Elmaradott infrastruktúra

Megfelelő mennyiségű szálláskapacitás

Szolgáltatások alacsony színvonala

Kereskedelmi

szállásferőhelyek Gyenge együttműködés a szervezetek

számának növekedése

között

Állandó rendezvények, fesztiválok

Tőke és forráshiány

Épített környezeti értékek

A környezetkultúra alacsony szintje

Gazdag

népi

hagyományok, Nyelvtudás és szakemberhiány

vendégszeretet
Gasztronómiai értékek, bor

Lehetőségek

Veszélyek

A megközelíthetőség javítása

A rossz megközelíthetőség elriasztja a

Az idegenforgalmi infrastruktúra javítása vendégkört
Idegenforgalommal

foglalkozó Kedvezőtlen vélemények a megyéről

szervezetek

működésének A

koncentrált

fejlesztés

miatt

összehangolása

„egyoldalúvá” válhat az idegenforgalom

Tőkevonzás

Az épített környezet elhanyagolása

Az

idegenforgalmi

kapacitás

decentralizációja
Komplex,

térségi

fejlesztési

tervek

kidolgozása
Imázsformálás, erősebb marketing
A modern turisztikai ágak (hivatás, öko,

kulturális turizmus előtérbe helyezése)
Fokozódó érdeklődés a térség iránt
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A stratégia összefoglalása, a célpiramis

A stratégia kiindulópontját az Encsi kistérség idegenforgalmi jövőképe – víziója – jelenti,
amely rögzíti terület és a folyó pozitív jövőbeli állapotának legfontosabb jellemzőit. Ez
a következő:
A helyi erőforrásokra épülő, de azokat túlzott mértékben ki nem zsákmányoló a
turisták igényeit kielégítő, diverzifikált idegenforgalom megteremtése, amely a
természeti értékek mellett a társadalmi‐gazdasági‐kulturális értékekre is alapoz
olyan módon, hogy az a helyi lakosság számára az életkörülményekben javulást
hoz, és új munkahelyeket teremt.
A jövőkép legfontosabb elemei a következőkben foglalhatók össze:
•

A helyi erőforrások felhasználása

Az idegenforgalom fejlesztése során alapvetően arra kell törekedni, hogy a térségben
található turisztikai erőforrások minél nagyobb mértékben kerüljenek felhasználásra.
•

A természeti és épített környezet kizsákmányolásának elkerülése

A fejlesztések eredményeként bekövetkező látogatói létszám‐emelkedés minden bizonnyal
jelentős veszélyt jelent elsősorban a természeti, kisebb mértékben az épített környezetre, így
kockáztatva az egyes erőforrások későbbi felhasználását. Ebből kifolyólag alapvető célnak kell
tekinteni a turizmus olyan jellegű fejlesztését, amely képes minimalizálni, illetve egyes
esetekben teljesen elkerülni a keletkező károkat.
•

Mind a hazai, mind a külföldi turisták igényeinek kielégítése

A jövőkép kiemeli, hogy a későbbiekben a hazai és a külföldi vendégek igényeinek
kielégítésére fontos odafigyelni.
•

Több lábon álló idegenforgalom kialakítása

A jövőkép hangsúlyozza, hogy a siker elengedhetetlen feltétele egy diverzifikált, több lábon
álló idegenforgalom megteremtése, ahol az egyes ágazatok jelentős mértékben segíteni tudják
a többi fejlődését.
•

A természeti turizmus, azon belül az ökoturizmus kiemelt fejlesztése, olyan
fenntartható módon, amely a helyi lakosság számára is hasznos.

A jövőképre és a helyzetfeltárás legfontosabb megállapításaira támaszkodva került
meghatározásra a fejlesztés alapcélja, a misszió:
Az idegenforgalom olyan irányú és mértékű fejlesztése a térségben, amely a
kívülről érkező turisták révén elősegíti a terület gazdagodását, valamint a helyi
lakosság számára is kikapcsolódási‐szórakozási, valamint jövedelemszerzési
lehetőséget biztosít.
A fejlesztés alapcélja tehát kettős: egyrészt törekedni kell arra, hogy az idegenforgalom
révén máshol megtermelt jövedelmek kerüljenek felhasználásra a térségben, mivel ez
biztosítja a terület gazdagságának anyagi értelemben vett növekedését. Másrészt
ugyanakkor arra is nagy figyelmet kell fordítani, hogy a térségben élők, mind
lakóhelyükön, mind attól távolabb megfelelő rekreációs lehetőségeket találjanak.

A célpiramis összefoglaló
bemutatása

Jövőkép

Misszió

Stratégiai
célok

A helyi erőforrásokra épülő, de azokat túlzott mértékben ki nem zsákmányoló a turisták igényeit kielégítő, diverzifikált
idegenforgalom megteremtése, amely a természeti értékek mellett a társadalmi-gazdasági-kulturális értékekre is alapoz olyan
módon, hogy az a helyi lakosság számára az életkörülményekben javulást hoz és új munkahelyeket teremt.

Az idegenforgalom olyan irányú és mértékű fejlesztése a térségben, amely a kívülről érkező turisták révén elősegíti a terület
gazdagodását, valamint a helyi lakosság számára is kikapcsolódási-szórakozási, valamint jövedelemszerzési lehetőséget biztosít.

Az idegenforgalomban

A helyi lakosság rekreációs

A térségen kívüli

napjainkban tapasztalható

igényeinek kielégítése

célcsoportok vonzása

szezonalitás csökkentése

Fejlesztési

Kulturális-, és örökségi

prioritások

turizmus
- kulturális turizmus;

Falusi turizmus

Víziturizmus

Kerékpáros-turizmus

− falusi turizmus;

- vízi turizmus infrastruktúrájának

-

− tematikus turizmus

fejlesztése

infrastruktúrájának fejlesztése

-

- örökségi turizmus.

vízi

turizmus

hátterének fejlesztése

Javasolt
intézkedések

Szektor-semleges területek fejlesztése
- a turisztikai szakember-képzés erősítése;
- az idegenfogalom területén tevékenykedő szervezetek közötti együttműködés szorosabbá tétele;
- megfelelő marketing-kommunikációs eszközök kialakítása és a célcsoportok közötti hatékony terjesztése.

szervezeti

kerékpáros

turizmus

- kerékpáros turizmus szervezeti
hátterének fejlesztése

A jövőképben és a misszióban megfogalmazottak továbbgondolásával három
stratégiai cél került kijelölésre:

a., Az idegenforgalomban napjainkban tapasztalható szezonalitás csökkentése
Az idegenforgalom lényeges sajátossága a szezonális jelleg. Ebből következően a
szektor szereplőinek a turistaszezon idején kell megtermelniük az éves jövedelmet. A
szezonalitás az idénymunka magas részarányát is valószínűsíti. Magyarországon a
turizmus erős szezonális jelleget mutat. A szezon meghosszabbítása fontos célja a
kormányzat által nyújtott támogatásoknak. A turistaszezon hosszának növelésével
lényegesen csökkenhetnek a turizmus káros hatásai, ugyanakkor a terület gazdasága,
a bevételek növelhetők.

b., A helyi lakosság rekreációs igényeinek kielégítése
Fontos cél, hogy a térség lakosságának kis területű rekreációs igényeinek a
kielégítése, főképpen a városi lakosság esetében. Kiemelt cél a megyeszékhelyek
lakóinak kikapcsolódási lehetőségeit növelni. Ennek keretében a rekreációs jellegű
vízterületek kiépítése, növelése fontos cél. Ugyancsak kiemelten kell kezelni a
kerékpáros túraútvonalakat is. A célterület fontosságát az adja, hogy egyrészt a kis
időigényű, gyorsan megközelíthető célpontok és az ezekhez kapcsolódó turisztikai
termékek hozzájárulnak a térség népességének közérzeti és egészségi helyzetének
javulásához. Másrészt az így kiépülő infrastruktúra és programok, esetleg a nem
helyi lakosok számára is elérhetőek lehetnek a továbbiakban.

c., A területen kívüli célcsoportok vonzása
Az idegenforgalom területén folytatott munka sikerességét a legtöbb esetben a
térségen kívülről érkező turisták számának az emelkedésével szokták lemérni. Ennek
hátterében két tényező áll. Egyrészt ezen turisták révén lehetővé válik a területen
kívül megtermelt jövedelmek ide csábítása, és ennek eredményeként a térség GDP
emelkedése. Másrészt a külső turisták számának az emelkedése az, amely igazán

bizonyítja az idegenforgalom területén megtett lépések eredményességét, és így
növeli a terület lakosságának (de különösen a turizmusban foglalkoztatottaknak) az
önbizalmát.
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Célcsoportok
A következő lépésben ki kell választani a turisztikai piac szegmensei közül

azokat, amelyek megcélozhatók, mint potenciális turisták az Abaúj térségben. Az
attrakciók alapján a következő célcsoportok lehetnek elérhetők:

•

Kisgyermekes családok

Ez a piaci szegmens általában személygépkocsival

utazik, és olyan, a természethez közeli helyek iránt érdeklődik, ahol a
gyermekek számára is találnak megfelelő programokat (erdei séták, népi
mesterségek

kipróbálása,

gasztronómiai

programok).

Közepes

szintű

szolgáltatásokat igényelnek (ált. panzió, camping, falusi vendégház) és
általában több éjszakát töltenek el az adott helyen.

•

Bakancsos turisták Ez a csoport a természet szépsége miatt utazik, és a legtöbb
időt a természetben tölti. Megelégszenek alacsonyabb szintű szolgáltatásokkal
(turistaszálló, ifjúsági tábor), azonban alacsonyabb árkategóriát képviselnek.
Többségében rövid időt töltenek egy adott helyen, gyakran csak megszállnak,
majd másnap továbbindulnak.

•

Ifjúsági rendezvények (táborok, találkozók)

Ez a kategória két szempontból

is rendkívül vonzó. Egyrészt általában nagy létszámú csoport érkezik
egyszerre, ami kompenzálja az alacsony fizetőképességét. Másrészt az iskolai
táborok, ifjúsági találkozók általában az oktatási időszakban zajlanak, ami a
főszezonon kívül is bevételeket hoz a térségnek. Megfelelő színvonalú

vendéglátás esetén hosszabb távú kapcsolat is kialakulhat az ifjúsági
szervezetekkel.

•

Középosztálybeli párok, házaspárok

Ez a szegmens a régió viszonylatában

közepes‐magas fizetőképességű. Leginkább a csendes, nyugodt pihenés
feltételeit keresik ‐ megfizethető áron. Általában személygépkocsival
közlekednek, így viszonylag nagy mobilitással rendelkeznek. A kikapcsolódás
mellett hajlandóak különböző kulturális és gasztronómiai programokra is
áldozni. A tartózkodás időtartama a látnivalók és programok kínálatától
függően akár több nap, egy hét is lehet.

•

Nyugdíjas természet‐ és országjáró csoportok

(Hernád‐völgy kulturális

értékei, Zemplén) A piac ezen része olyan nyugdíjas csoportokból áll, akik
szabadidejük tartalmas
látogatják

Magyarország

eltöltése

érdekében szervezett keretek között

történelmi‐kulturális

emlékeit

és

természeti

szépségeit. Ez a szegmens sem tartozik a magas fizetőképességű kategóriába,
azonban jó piacot jelentenek a csomagtúráknak.

Véleményünk szerint az Encsi kistérség által kínált turisztikai termék számára
középtávon a fenti célcsoportok jelenthetnek keresleti piacot. Hosszabb távon
magasabb fizetőképességű, külföldi piacokban is lehet gondolkodni, ehhez azonban
rengeteg beruházást és fejlesztést el kell még végezni.

A megfelelő fejlesztésekhez a célcsoportok igényeit, fogyasztási szokásait,
médiahasználati jellemzőit kell felmérni. Ebből kiindulva kell fejleszteni a turisztikai
termék összetevőit, megszervezni az értékesítési utakat és kialakítani a promóciós
stratégiát.
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Prioritások

A korábbiakban vázolt stratégiai célok elérése érdekében, a helyzetfeltárásra és a
SWOT‐elemzésre támaszkodva hét fejlesztési prioritás került kijelölésre:

7.1

I. prioritás – Víziturizmus

A szükséglet bemutatása
Napjaink idegenforgalmában a többi között két igen jelentős trend rajzolódik ki:
egyrészt növekszik a szabadidő aktív, mozgással egybekötött eltöltésének az igénye,
másrészt egyre nagyobb hangsúlyt kap a természetközeliség. Mind a két elvárást
kielégíti a víziturizmus, amelyek népszerűsége ennek következtében igen gyorsan
növekszik.

A turizmus ezen ágazata a Hernád mentén igen jelentős adottságokkal rendelkezik.
A rendelkezésre álló folyók pedig a vízisportokat kedvelőknek teremtenek
kikapcsolódási lehetőségeket.

A prioritás potenciális célcsoportjai
A nyugat‐európai lakosságból a fiatalok és a középosztály családos tagjai vesznek
részt elsődlegesen a kerékpáros‐, vízi‐ és lovasturizmusban. Ebből a szempontból is
Németország jelenti az elsőszámú fogyasztói kört. Nagyon fontos lenne a megfelelő
marketing előkészítés.

A hazai nagyvárosi fiatalok és a középosztály jelenthet egy másik célcsoportot.
Nyelvi problémák ebben az esetben nincsenek, nagyobb problémát jelent, hogy az
idegenforgalmi vállalkozások ezeken a területeken ma még jórészt fejletlenek, illetve
a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra fejletlen.

A prioritás előnyei:
‐ széles társadalmi réteg vonható be a turizmus ezen ágába;
‐ a természetközeliség növeli a turista környezetvédelmi tudatát, jellemformáló
hatása van.

A prioritás megvalósításához szükséges alapfeltételek:
‐ az ágazat jelentős tárgyi igénnyel rendelkezik;
‐ megfelelő fogadóbázis (kempingek, motelek, kikötők stb) és személyi háttér
kialakítása;
‐ megfelelő színvonalú szolgáltatások kialakítása;
‐ együttműködés a turizmus egyéb ágazataival.

Monitorig mutatók:
‐ Output indikátorok:
‐ a megszervezésre kerülő túrák száma,
‐ a tárgyi eszközök, állomány növekedése.
‐ Eredmény indikátorok:
‐ résztvevők száma,
‐ a szezon idejének meghosszabbodása,
‐ a túrák alatti többletköltés.
‐ Hatásindikátorok:
‐ pozitív image növekedése,
‐ új szervezetek, települések bekapcsolódása,
‐

a térség GDP‐jének növekedése.

Közreműködő szervezetek:
A érintett megyei önkormányzat, az érintett települési önkormányzatok, gazdasági
szervezetek, egyéb turisztikai szervezetek, Vízügyi Igazgatóság.

A prioritáson belül kijelölt intézkedések:
‐ vízi turizmus infrastruktúrájának fejlesztése
‐ vízi turizmus szervezeti hátterének fejlesztése

7.2 II. prioritás – Kerékpáros-turizmus

A szükséglet bemutatása
Napjaink idegenforgalmában a többi között két igen jelentős trend rajzolódik ki:
egyrészt növekszik a szabadidő aktív, mozgással egybekötött eltöltésének az igénye,
másrészt egyre nagyobb hangsúlyt kap a természetközeliség. Mind a két elvárást
kielégíti a kerékpáros‐, vízi‐ és lovasturizmus, amelyek népszerűsége ennek
következtében igen gyorsan növekszik.

A turizmus ezen ágazata a térségben igen jelentős adottságokkal rendelkezik. A sík
és a dombvidék ideális feltételeket biztosít a kerékpározás számára.

A prioritás potenciális célcsoportjai
A nyugat‐európai lakosságból a fiatalok és a középosztály családos tagjai vesznek
részt elsődlegesen a kerékpáros‐turizmusban. Ebből a szempontból is Németország
jelenti az elsőszámú fogyasztói kört. Nagyon fontos lenne a megfelelő marketing
előkészítés.

A hazai nagyvárosi fiatalok és a középosztály jelenthet egy másik célcsoportot.
Nyelvi problémák ebben az esetben nincsenek, nagyobb problémát jelent, hogy az
idegenforgalmi vállalkozások ezeken a területeken ma még jórészt fejletlenek, illetve
a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra (pl. kerékpárút, víziút, kikötő,
lovastúra útvonalak stb.) fejletlen.

A prioritás előnyei:
‐ széles társadalmi réteg vonható be a turizmus ezen ágába;
‐ a természet közeliség növeli a turista környezetvédelmi tudatát, jellemformáló
hatása van.

A prioritás megvalósításához szükséges alapfeltételek:
‐ az ágazat jelentős alapinfrastruktúra igénnyel rendelkezik;
‐ megfelelő fogadóbázis (kempingek, motelek, kikötők stb) és személyi háttér
kialakítása;
‐ megfelelő színvonalú szolgáltatások kialakítása;
‐ együttműködés a turizmus egyéb ágazataival.

Monitorig mutatók:
‐ Output indikátorok:
‐ a megszervezésre kerülő túrák száma,
‐ a tárgyi eszközök, állomány növekedése.
‐ Eredmény indikátorok:
‐ résztvevők száma,
‐ a szezon idejének meghosszabbodása,
‐ a túrák alatti többletköltés.
‐ Hatásindikátorok:
‐ pozitív image növekedése,
‐ új szervezetek, települések bekapcsolódása,
‐

a térség GDP‐jének növekedése.

Közreműködő szervezetek:
A érintett megyei önkormányzat, az érintett települési önkormányzatok, gazdasági
szervezetek, egyéb turisztikai szervezetek, Vízügyi Igazgatóság.

A prioritáson belül kijelölt intézkedések:
‐ kerékpáros turizmus infrastruktúrájának fejlesztése (kerékpárutak)
‐ kerékpáros turizmus szervezeti hátterének fejlesztése

7.3 III. prioritás – Kulturális-, és örökségi turizmus

A szükséglet bemutatása
Az ezredforduló idegenforgalmának egyik fontos jelensége a történelmi örökség és a
kulturális emlékek korábbinál aktívabb felhasználása, amely különböző okokkal
magyarázható. Egyrészt a városi életforma elterjedésével, a társadalom általános
tudásszintjének az emelkedésével az emberek egyre fogékonyabbá és érdeklődőbbé
váltak a történeti örökség épített és szellemi emlékei iránt. Másrészt az életszínvonal
és a rendelkezésre álló jövedelem emelkedésével egyre inkább nőtt az igény más
népek, tájegységek kultúrájának irányába.

A térség történelmi múltja és az épített környezet adottságai, valamint a
megszervezésre kerülő rendezvények lehetővé teszik a kulturális‐, és örökségi
turizmusban rejlő lehetőségek korábbinál hatékonyabb kihasználását.

A prioritás potenciális célcsoportjai
Az iskoláskorúak számára elsősorban a kisvárosok, kisebb mértékben a kisebb
települések kulturális értékei, múzeumai, műemlékei jelentik a vonzerőt.

A kulturális rendezvények nem térségbeli látogatói döntő mértékben családosokat,
vagy munkahelyi csoportos látogatókat jelent. Viszonylag kicsiny fizetőképes
kereslettel

jellemezhető,

döntően

fizetővendég,

illetve

egyéb

kereskedelmi

szálláshelyet igénybe vevő célcsoportot jelent. A kulturális és fesztivál turizmus a
legsajátosabb vonzerőre, a kulturális kínálatra épít. A kulturális programok
önmagukban is alkalmasak vendégkör fogadására, azonban igen jelentős a szerepük

egyéb idegenforgalmi ágazatok kiegészítő rendezvényeiként. Nagy tömegeket
mozgathatnak meg a kisebb települések rendezvényei is. Ezek a rendezvények
regionális vonzáskörűek döntő mértékben.

A helyi lakosság számára a kulturális rendezvények, fesztiválok (szüreti bál,
aratóbál, halászlé, szederlekvár főző verseny stb.) a rekreációs kikapcsolódást
jelentik. Ezeknek igen fontos életminőség‐javító szerepük van a települések életében.

A prioritás előnyei:
‐ a résztvevők általában hosszútávon jelenthetnek fizetőképes keresletet;
‐ lehetővé teszi a társadalmi műemlékek, építmények struktúráinak fenntartását;
‐ bár elég erősen szezonális, meg lehet találni az őszi és a téli időszak megfelelő
programjait is;
‐ olyan gazdasági fejlődést indukál az adott területek számára, amely nem az épített
környezet rombolásával jár együtt;
‐ leromlott gazdaságú területek szerkezetváltását, fejlődését teszi lehetővé.

A prioritás megvalósításához szükséges feltételek:
‐ megfelelően, magas színvonalú szálláshelyek kialakítása, amelyek kielégítik a
külföldi vendégek igényeit is;
‐ megfelelő programok, foglalkozások megszervezése, amelyek nemcsak a nyári
időszakra korlátozódnak;
‐ magas vendéglátói kultúra, az érkező vendégekhez alkalmazkodó speciális
ismeretek kézségek, nyelvtudás);
‐ a történelmi értékeket jelentő épületek felújítása.

Monitoring mutatók:
‐ Output indikátorok:
‐ megrendezésre kerülő programok számának növekedése, szélesedése,

‐ feltárt és felújított örökségi objektumok száma.
‐ Eredmény indikátorok:
‐ a programokon résztvevők és az örökségi objektumokat felkeresők száma,
‐ területen való többletköltés,
‐ tartózkodási idő növekedése.
‐ Hatásindikátorok:
‐ a térség „image”‐ének javulása,
‐ az érintett terület GDP‐jének növekedése,
‐ a foglalkoztatottak számának növekedése.

A közreműködő szervezetek:
Az érintett megyei önkormányzatok, regionális szervezetek, Tourinform irodák, az
érintett

települési

önkormányzatok,

a

műemlékvédelemmel

és

rendezvényszervezéssel foglalkozó állami és magánszervezetek

A prioritáson belül kijelölt intézkedések:
‐ kulturális turizmus;
‐ örökségi turizmus.

7.4 IV. prioritás Falusi turizmus

A szükséglet bemutatása
A

térség

idegenforgalmi

adottságai

lehetővé

teszik,

sőt

egyenesen

arra

predesztinálják, hogy a falusi turizmusban rejlő lehetőségeket fejlődése szolgálatába
állítsa. Egyrészt világon is, de Európában mindenképpen az ezredforduló egyik
fontos jelenségének tekinthető a rurális életmód, a természetközeli területek és
gazdálkodási módok, a vidéki vendégszeretet iránti kereslet növekedése. Ez a
folyamat hazánkban is érződik, bár feltételei, a termékek kidolgozottsága még
gyerekcipőben jár. A turizmus ezen ágazata az így megjelenő igények kielégítésére

törekszik, amelynek során nemcsak a hazai, hanem a külföldi vendégek is a területre
csalogathatóak. Hazánkban is egyre nő a falusi turizmus iránti igény, illetve az ezen
termék

létrehozására

való

hajlandóság,

amely

a

következő

tényezőkkel

magyarázható:

‐ a városi életforma elterjedésével, annak káros hatásainak felerősödésével megnőtt a
természeti, ősi életforma, a nyugalmas falusi élet, ételek, tevékenységek iránti igény,
az urbánus terekből való menekülés a pihenés egyik formájává válik, akár aktív, akár
passzív formában;

‐ az urbánus életforma terjedésével, különösképpen Magyarországon a népi kultúra
felé fordulás a globalizáció egyik ellenpontjává válik, főként a fiatalabb
generációkban erősödik meg ez az igény, ehhez az igényhez sorolható a más tájak
kultúrájának, az ott élők életének megismerése;

‐ a természetközeli, rurális életformának, a kevéssé érintett természethez való
közelségének köszönhetően ez a turisztikai ágazat kapcsolódhat más turisztikai
termékekhez is, gondoljunk itt az ökoturizmusra, vagy a kerékpáros‐, vízi‐ és
lovasturizmusra;

‐ a falusi turizmus a táj egységes látásmódját, természeti és társadalmi értékeinek egy
egységben való kezelését segíti elő, az adottságok felhasználásával;

‐ a kínálat oldaláról, a vidéki területek gazdaságának tönkremenetele, az ipari
üzemek megszűnte, a munkanélküliség megnövekedése alternatív gazdasági
ágazatok felé terelte a rurális térségek lakosságát, egy ilyen lehet a falusi turizmus;

A térség bővelkedik olyan térségekben, amelyek a falusi gazdálkodás sajátos képét
mutatják és egyéb kiegészítő programokkal is rendelkezik a megfelelő kínálat
megteremtéséhez – ez a részt kitörölni.

A prioritás potenciális célcsoportjai
A hazai (országos) családosok jelentik elsődlegesen azt a célcsoportot, akik igénybe
veszik a falusi turizmus szolgáltatásait. Elsődlegesen a nagyvárosi fiatalok, és a
nagyvárosi családos középosztály tagjai éltetik a falusi turizmust. Fő feladata a falusi
életforma bemutatása, a természetközeli falusi életmód megismertetése.

A perspektivikusan számításba vehető külföldi célcsoportok számára hazánk
jellegzetes közép‐európai falusi életmód bemutatásra alkalmas. Ez a célcsoport ma
még inkább csak perspektivikus, mert bár adottságaink kiválóak, falusi térségeink
kevésbé felkészültek külföldiek fogadására. Legnagyobb problémát a nyelvismeret
hiánya és a szükséges infrastruktúra (pl. kerékpárút‐hálózat) kiépítetlensége jelenti.
Perspektivikusan Németországból, Ausztriából, Hollandiából várhatunk vendégeket,
ezeket az országokat az illető nyelven megfelelő propagandaanyaggal is el kell látni.

A prioritás előnyei:
‐ a résztvevők legtöbbször fiatalok, akik hosszútávon jelenthetnek fizetőképes
keresletet;
‐ lehetővé teszi a természeti‐társadalmi táji struktúrák fenntartását;
‐ nem kifejezetten szezonális, meg lehet találni az őszi és a téli időszak megfelelő
programjait is;
‐ jelentős külföldi fizetőképes keresletet lehet a térségbe vonzani;
‐ olyan gazdasági fejlődést indukál az adott területek számára, amely nem a
természeti környezet rombolásával jár együtt;
‐ leromlott gazdaságú területek szerkezetváltását, fejlődését teszi lehetővé.

A prioritás megvalósításához szükséges feltételek:
‐ megfelelően, magas színvonalú szálláshelyek kialakítása, amelyek kielégítik a
külföldi vendégek igényeit is;
‐ megfelelő programok, foglalkozások megszervezése, amelyek nemcsak a nyári
időszakra korlátozódnak;
‐ magas vendéglátói kultúra, az érkező vendégekhez alkalmazkodó speciális
ismeretek kézségek (esetleg nyelvtudás);
‐ magas színvonalon nyújtott szolgáltatások.

Monitoring mutatók:
‐ Output indikátorok:
‐ megrendezésre kerülő programok számának növekedése, szélesedése,
‐a falusi turizmusra alkalmas szálláshelyek száma,
‐ a falusiturizmusra alkalmas szálláshelyek száma,
‐ Eredmény indikátorok:
‐ területen való többletköltés,
‐ tartózkodási idő növekedése,
‐ a falusi turizmusban résztvevők száma,
‐ Hatásindikátorok:
‐ a térség „image”‐ének javulása,
‐ a térség GDP‐jének növekedése,
‐ az turisztikai ágazat növekedése a térség GDP‐jéből.

A közreműködő szervezetek:
Megyei Önkormányzat, Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Tourinform irodák,
falusi turizmussal már most foglalkozó magánszervezetek, falugazdászok, az érintett
települési önkormányzatok

A prioritáson belül kijelölt intézkedések:
− falusi turizmus;
− tematikus turizmus

7.5 V. prioritás - Szektor-semleges területek fejlesztése

A szükséglet bemutatása
A prioritás szükségességét azzal lehet indokolni, hogy az előző hat prioritás mellett a
térségi

idegenforgalom

fejlesztéséhez

elkerülhetetlen

olyan

intézkedések

végrehajtása is, amelyek szigorú értelemben nem kapcsolódnak a turizmus egyik
ágazatához sem. Ez a fejlesztési prioritás több szempontból is eltér az előző hattól:
egyrészt az itt szereplő intézkedések a fejlesztés feltételrendszerének kialakításához
szükségesek, egy‐egy konkrét ágazathoz nem köthetőek, így ilyen értelemben
horizontális jellegűnek tekinthetők. Másrészt a prioritáson belül teljesen különböző
területek fejlesztése jelenik meg (közös pontjuk, hogy szektor‐semlegesek), így az
intézkedések – szemben a többi prioritással – nem alkotnak koherens egészet.

Véleményünk szerint a javasolt intézkedések stratégiai jelentőségűek a térség
turizmusának

fejlesztése

szempontjából,

azok

megvalósításának

elmaradása

megrekesztheti a fejlesztési folyamatokat.

A prioritás potenciális célcsoportjai
Mivel ez a prioritás horizontális jellegű, esetében nem lehet külön célcsoportokat
elkülöníteni.

A prioritás előnyei:
‐ létrejön egy szakember‐gárda és intézményi háttér, amely képes a kistérség és a
települések idegenfogalmának szakszerű menedzselésére;

‐ megnő az érdeklődés térség iránt, a térség idegenforgalmi értékei országos és
nemzetközi figyelmet kapnak

A prioritás megvalósításához szükséges feltételek:
‐ egyetértés kialakulása abban a tekintetben, mely idegenforgalmi elemek
reklámozására kell különös figyelmet fordítani;
‐ együttműködés kialakítása az idegenforgalmi szakember‐képzésben résztvevő
magánszervezetek és felsőoktatási intézmények között

Monitoring mutatók:
‐ Output indikátorok:
‐ az idegenforgalmi képzésben résztvevők száma,
‐ több települést is magában foglaló turisztikai programok száma,
‐ az elkészült turisztikai marketing program terjedelme,
‐ az elkészült marketing‐kommunikációs eszközök száma.
‐ Eredmény indikátorok:
‐ a komplex programokon résztvevő turisták száma,
‐ a marketing‐kommunikációs eszközökkel elért célközönség,
‐ a térségre vonatkozó pozitív információk száma az országos médiákban,
‐ Hatásindikátorok:
‐ a térség GDP‐jének növekedése.

A közreműködő szervezetek:
Megyei Önkormányzat, Magyar Turizmus Rt., Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
Tourinform irodák, a jelentősebb városok önkormányzatai, kistérségi társulás,
Regionális Turisztikai Marketing Igazgatóság, a szakember‐képzésben résztvevő
magánszervezetek és felsőoktatási intézmények

A prioritáson belül kijelölt intézkedések:
‐ a turisztikai szakember‐képzés erősítése;
‐ az idegenfogalom területén tevékenykedő szervezetek közötti együttműködés
szorosabbá tétele;
‐ megfelelő marketing‐kommunikációs eszközök kialakítása és a célcsoportok közötti
hatékony terjesztése.

8

A megvalósítás keretei

8.1 A program megvalósításban résztvevő szereplők

A stratégiai program végrehajtásában döntő szerepet töltenek be a Megyei
Önkormányzat

Idegenforgalmi

Bizottsága,

amelyek

feladata

megyék

egész

turizmusának a figyelemmel követése. Emellett úgy véljük ezen testületeknek igen
jelentős lobbi‐tevékenységet is kellene folytatniuk annak érdekében, hogy elérje a
megyébe illetve a régióba decentralizált területfejlesztési célú pénzek minél nagyobb
részének idegenforgalmi jellegű hasznosítását. Alapvető feladat ugyanakkor is, hogy
megfelelő kapcsolatok alakuljanak ki a turizmus regionális szintű dekoncentrált
szervezeteivel, az Észak‐Magyarországi Regionális Idegenforgalmi Bizottsággal (RIB)
és az Észak‐Magyarországi Regionális Marketing Igazgatósággal (RMI).

Fontos lenne a polgármesterek szintjén működő turisztikai tanács működtetése, amely
fórumot teremtene a turisztikai fejlesztések és az ahhoz kapcsolódó – elsősorban az
országhatáron túlra irányuló – marketing tevékenység összehangolásának. A
turisztikai tanács mellett működjön egy turisztikai tanácsadó testület, melyben helyet
kap minden érdekelt település turisztikai szakmai képviselője, a kamarák, turisztikai
egyesületek delegáltjai.

8.2 Az információáramlás és érdekérvényesítés rendszere

A stratégiai program végrehajtása szempontjából igen fontos lenne, hogy a GKM
támogatásával, a térségi önkormányzatok, kormányzati szervek, kamarák és
vállalkozások együttműködésével mielőbb megszülessen és működni kezdjen egy
Térségi Turisztikai Programiroda, amely elősegítené az információáramlást, valamint a
projektek figyelemmel követését, menedzselését és a programmal kapcsolatos
monitoring tevékenységet is elvégezné. Finanszírozásába fontos lenne valamennyi
érdekelt szervezetet bevonni.

A folyamatos információáramlás elősegítésére célszerű lenne egy Csereháti Turizmus
című periodikát vagy egy egyszerűbb Hírlevelet évente legalább négy alkalommal
megjelentetni az együttműködő partnerek és a sajtó számára, amely a program
megvalósításáról számolna be folyamatosan. A kiadványt a Megyei Önkormányzat, a
Programiroda segítségével, annak az adatbázisára támaszkodva adná ki.

Az érdekérvényesítés érvényesült már a program kidolgozása során is, hiszen ahhoz
figyelembe vettük az önkormányzatok, a kistérségi társulások, a vállalkozások és a
turizmusban dolgozó szakemberek véleményét és javaslatait is, amelyeket személyes
tárgyalások során ismertünk meg. Emellett úgy véljük, hogy a korábban említett
turisztikai tanács az érdekérvényesítésben is fontos szerepet játszana.

8.3 A finanszírozás

A stratégiai programban foglalt elképzelések megvalósítása alapvetően három forrás
révén valósulhat meg: a helyben képződött anyagi eszközökből, a hazai állami
forrásokból és a külföldi forrásokból

8.3.1 Helyi források

A térség önkormányzatai – térség elmaradott jellegével szoros összefüggésben ‐
döntő mértékben szegények, önerőből a komolyabb fejlesztésekre képtelenek, sőt az
esetek többségében a külső forrásbevonáshoz elengedhetetlen saját rész biztosítását
sem tudják vállalni, e nélkül viszont nem lehet részt venni a pályázatokon. A gondon
valamelyest

segíthet,

ha

a

jövőben

a

fejlesztésekre

fennmaradt

pénzek

felhasználásánál mindig elsőbbséget adnak a pályázatokon való részvételnek, mert
ezáltal pénzüket megsokszorozhatják.
A másik út, ha a saját rész fedezésére megkísérelnek vissza nem térítendő
támogatásokat megszerezni, illetve ezt a lehetőséget a különböző alapoknál
kilobbizni. További segítséget jelenthet a kistérségi együttműködés, amikor egy
átmeneti gondokkal küszködő önkormányzatot átmenetileg a társtelepülések
segítenek ki.

A magánszektor beruházásaihoz is általában gond a saját források elégtelensége. A
hitelek igénybevétele mellett közös vállalkozások szervezése jelenthet erre
megoldást. Az elsőnek – az utóbbi időben bekövetkezett mérséklődés ellenére – a
kamatok még mindig magas volta képezi a fő akadályát. Ezen a különböző
kedvezményes hitelakciók igénybevétele, a kormány közép‐ és kisvállalkozási
programja, illetve az ahhoz kapcsolódó ösztönzési rendszer életbe lépése segíthet
majd, illetve bővülő lehetőséget jelentenek az EU programokhoz kapcsolódó és más
regionális pályázatok is.

8.3.2 Állami források

A szűkösen rendelkezésre álló saját források kiegészítése érdekében tehát a térségben
mind az önkormányzatoknak, mind a magánvállalkozásoknak fontos folyamatosan
figyelemmel követniük a pályázati és egyéb forrásbevonási lehetőségeket. Ez

egyrészt a kamarák kiemelt feladata, másrészt közvetlenül is lehet információt
szerezni róluk az illetékes minisztériumok közlönyeiből, emellett az Interneten is
egyre inkább hozzáférhetők a forrásokkal kapcsolatos információk

A

jelenleg

rendelkezésre

álló

hazai

külső

források

a

következőképpen

csoportosíthatók:
Állami támogatások, pl.
− a Turisztikai Célelőirányzat,
− a Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat,
− a Vidékfejlesztési Célelőirányzat,
− Vízügyi Célelőirányzat,
− a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat,
− a Munkaerőpiaci Alap,.
− a Megyei Területfejlesztési Tanács illetékességébe tartozó pénzeszközök
(Területfejlesztési

Célelőirányzat

megyei

kerete,

Területi

Kiegyenlítést

Szolgáló Fejlesztési Célú Támogatás, Céljellegű Decentralizált Támogatás)
− Területfejlesztési Célelőirányzat központi kerete
− az Észak‐Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács illetékességébe tartozó
források.

Befektetések és vállalkozások egyéb állami ösztönzése, pl.
− ITDH – Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.,
− Magyar Fejlesztési Bank,
− Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,

8.3.3 Nemzetközi források

A legfontosabb külső forrást már ma is az Európai Unió támogatási alapjai jelentik.
Jelenleg már a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolva lehet forrásokat szerezni, a
Regionális operatív Program részeként. A program megvalósításához és a térség
infrastrukturális problémáinak enyhítéséhez leginkább ezeknek a forrásoknak a
megszerzésére célszerű törekedni. Ezek mellett a megye többi területe számára már a
csatlakozás előtt is egyre inkább mód nyílik az Európai Unió egyéb alapjaiból
támogatások megszerzésére (pl. Lien, Kaleidoscope, Socrates stb.).

A támogatások mellett nemzetközi hitelek is elérhetők, ilyen pl. az EBB ʺPénzügyi
szektor globális kölcsönʺ vagy az EBRD finanszírozású Mezőgazdasági Átalakulási
Program.

8.4 Ellenőrzési (monitoring) rendszer

A program végrehajtását folyamatosan nyomon kell követni és az esetleges
eltérésekről vagy gondokról a visszacsatolást meg kell szervezni. Ez utóbbit célszerű
úgy kialakítani, hogy a jelzések alulról felfelé áramoljanak, és így a szükséges
intézkedések mindig a lehető legalacsonyabb szinten szülessenek meg. Az ellenőrzés
hatékony levégzése érdekében szükségesnek tartjuk egy külön Monitoring Bizottság
felállítását is, amely nyomon követi a stratégiai program keretében definiált mutatók
alakulását.

A monitoring során ugyanakkor alapvető problémát jelent, hogy az említett
indikátorok (mutatók) igen jelentős része nem tartozik a jelenlegi KSH‐adatgyűjtés
körébe. Ezért szükségesnek tartjuk, hogy ezek esetében minél hamarabb kerüljön sor
a jelenlegi állapot feltárására annak érdekében, hogy a későbbiekben jól lövetni

lehessen a program eredményeként bekövetkező változásokat. Ennek során igen
fontosnak tartjuk a programban felsorolt közreműködő szervezetek közötti
együttműködést.

9

Javasolt intézkedések

9.1 I. prioritás –Víziturizmus

Napjaink idegenforgalmában a többi között két igen jelentős trend rajzolódik ki:
egyrészt növekszik a szabadidő aktív, mozgással egybekötött eltöltésének az igénye,
másrészt egyre nagyobb hangsúlyt kap a természetközeliség. Mind a két elvárást
kielégíti a kerékpáros‐, vízi‐ és lovasturizmus, amelyek népszerűsége ennek
következtében igen gyorsan növekszik.

A turizmus ezen ágazata a térségben igen jelentős adottságokkal rendelkezik. A
rendelkezésre álló folyók, a folyó pedig a vízisportokat kedvelőknek teremt
kikapcsolódási lehetőségeket.
A nyugat‐európai lakosságból a fiatalok és a középosztály családos tagjai vesznek
részt elsődlegesen a kerékpáros‐, vízi‐ és lovasturizmusban. Ebből a szempontból is
Németország jelenti az elsőszámú fogyasztói kört. Nagyon fontos lenne a megfelelő
marketing előkészítés.
A hazai nagyvárosi fiatalok és a középosztály jelenthet egy másik célcsoportot.
Nyelvi problémák ebben az esetben nincsenek, nagyobb problémát jelent, hogy az
idegenforgalmi vállalkozások ezeken a területeken ma még jórészt fejletlenek, illetve
a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra (pl. kerékpárút, víziút, kikötő,
lovastúra útvonalak stb.) fejletlen.

I. Prioritás:

Vízi turizmus

I/1. Intézkedés:

Vízi turizmus infrastruktúrájának fejlesztése

Célja:

Az intézkedés „A helyi lakosság rekreációs igényeinek kielégítése”
és „A térségen kívüli célcsoportok vonzása” stratégiai célokhoz
kapcsolódik

Indoklás:

A természeti környezet megismerése a modern turizmus igen kedvelt
formája lett. Ennek egyik megnyilvánulása a vízi turizmus, melynek
meghonosítására a térségben döntő mértékben a Hernád, illetve a kisebb
folyók és a csatornák nyújtanak lehetőséget. A kiszolgáló kapacitás
összességében nem elegendő még, ezért a térségben mindenképpen
szükséges a vízi turizmus fejlesztése.

Az

intézkedés Az intézkedésen belül az alábbi beavatkozások szükségesek:

tartalma:

‐ infrastruktúra kialakítása:
‐ hajóházak, hajók;
‐ kempingek, szállás és vendéglátóhelyek kialakítása;

A

megvalósítás a vízi turizmusba bekapcsolódó önkormányzatok területe

helye:
Közreműködő

az

szervezetek:

hajókölcsönzéssel foglalkozó vállalkozók, a ÉVIZIG

Az

intézkedés a

érintett

túrázók

önkormányzatok,

ellátását

kedvezményezettj önkormányzatok
ei:

biztosító

a

szálláshely‐biztosítással

vállalkozások,

az

és

érintett

I. Prioritás:

Vízi turizmus

I/1. Intézkedés:

Vízi turizmus szervezeti hátterének fejlesztése

Célja:

Az intézkedés „A helyi lakosság rekreációs igényeinek kielégítése”
és „A térségen kívüli célcsoportok vonzása” stratégiai célokhoz
kapcsolódik

Indoklás:

A természeti környezet megismerése a modern turizmus igen kedvelt
formája lett. Ennek egyik megnyilvánulása a vízi turizmus, melynek
meghonosítására a térségben döntő mértékben a Hernád, illetve a kisebb
folyók és a csatornák nyújtanak lehetőséget. A kiszolgáló kapacitás
összességében nem elegendő még, ezért a térségben mindenképpen
szükséges a vízi turizmus fejlesztése.

Az

intézkedés Az intézkedésen belül az alábbi beavatkozások szükségesek:

tartalma:

A

‐

vízi túrák szervezése

megvalósítás a vízi turizmusba bekapcsolódó önkormányzatok területe

helye:
Közreműködő

az

szervezetek:

hajókölcsönzéssel foglalkozó vállalkozók, a ÉVIZIG

Az

intézkedés a

érintett

túrázók

önkormányzatok,

ellátását

biztosító

a

szálláshely‐biztosítással

vállalkozások,

kedvezményezettj önkormányzatok
ei:
Monitoring
mutatók
(indikátorok):

‐ kialakított szálláshelyek, kempingek száma

Output

‐ hajóállomány növekedése

indikátorok:

‐ a megszervezett vízi túrák száma

az

és

érintett

Eredmény

‐ a túrákon részt vett turisták száma

indikátorok:
‐ a térségi GDP‐jének növekedése
Hatásindikátorok:

‐ a térségi GDP‐jéből a turisztikai ágazat arányának növekedése

9.2 II. prioritás – Kerékpáros turizmus

Napjaink idegenforgalmában a többi között két igen jelentős trend rajzolódik ki:
egyrészt növekszik a szabadidő aktív, mozgással egybekötött eltöltésének az igénye,
másrészt egyre nagyobb hangsúlyt kap a természetközeliség. Mind a két elvárást
kielégíti a kerékpáros turizmus, amelyek népszerűsége ennek következtében igen
gyorsan növekszik.

A turizmus ezen ágazata a térségben igen jelentős adottságokkal rendelkezik. A sík
és a dombvidék ideális feltételeket biztosít a kerékpározás számára.

A nyugat‐európai lakosságból a fiatalok és a középosztály családos tagjai vesznek
részt elsődlegesen a kerékpáros‐, vízi‐ és lovasturizmusban. Ebből a szempontból is
Németország jelenti az elsőszámú fogyasztói kört. Nagyon fontos lenne a megfelelő
marketing előkészítés.
A hazai nagyvárosi fiatalok és a középosztály jelenthet egy másik célcsoportot.
Nyelvi problémák ebben az esetben nincsenek, nagyobb problémát jelent, hogy az
idegenforgalmi vállalkozások ezeken a területeken ma még jórészt fejletlenek, illetve

a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra (pl. kerékpárút, víziút, kikötő,
lovastúra útvonalak stb.) fejletlen.

II. Prioritás:

Kerékpáros turizmus

II/1. Intézkedés:

Kerékpáros turizmus infrastruktúrájának fejlesztése

Célja:

Az intézkedés „Az idegenforgalomban napjainkban tapasztalható
szezonalitás

csökkentése”,

„A

helyi

lakosság

igényeinek

kielégítése” és „A térségen kívüli célcsoportok vonzása” stratégiai
célokhoz kapcsolódik

Indoklás:

A modern társadalom egészség és tiszta környezet iránti igényének egyik
megvalósulási lehetősége a kerékpáros turizmus, amely egyrészt
környezetbarát közlekedési mód, másrészt egyben turisztikai vonzerő is.
Növekvő

kereslete

folytán

alkalmas

a

rövid

nyári

szezon

meghosszabbítására, illetve csúcsidőszakban a turisták utazási élményének
gazdagítására.
A térség e területen a síkvidék, a csendes kis forgalmú utak révén kedvező
adottságokkal bír, mely nem csak a hazai, hanem a külföldi turisták
számára is vonzó lehet. A kerékpáros turizmus nagyobb mértékű
fejlesztéséhez ugyanakkor még hiányoznak a feltételek: a kerékpározásra
jelenleg használt közutak veszélyesek, egy részük életveszélyes, valamint
csak korlátozottan létezik az utak melletti szolgáltatási hálózat.

Az

intézkedés Az intézkedésen belül az alábbi beavatkozások szükségesek:

tartalma:

tárgyi feltételek kialakítása:
‐ szállás és vendéglátóhelyek kialakítása;
‐ kerékpárutak kialakítása;

A

megvalósítás Minden

helye:

olyan

település,

amely

valamilyen

attrakcióval

rendelkezik, és már van megfelelő fogadóbázis, vagy az könnyen
kialakítható

Közreműködő

az érintett önkormányzatok, Állami Közútkezelő Kht érintett rész‐

szervezetek:

szervezetei

Az

intézkedés a

túrázók

ellátását

biztosító

vállalkozások,

az

érintett

kedvezményezettj önkormányzatok
ei:
Monitoring
mutatók
(indikátorok):
Output
indikátorok:

‐ szálláshelyek száma
‐ megépült kerékpárutak hossza
‐ szervezett kerékpártúrák száma

Eredmény
indikátorok:

‐ a kerékpár túrákon résztvevők száma

Hatásindikátorok:

‐ a térség GDP‐jének növekedése
‐ a térség GDP‐jéből a turisztikai ágazat arányának növekedése

II. Prioritás:

Kerékpáros turizmus

II/1. Intézkedés:

Kerékpáros turizmus szervezeti hátterének fejlesztése

Célja:

Az intézkedés „Az idegenforgalomban napjainkban tapasztalható
szezonalitás

csökkentése”,

„A

helyi

lakosság

igényeinek

kielégítése” és „A térségen kívüli célcsoportok vonzása” stratégiai
célokhoz kapcsolódik

Indoklás:

A modern társadalom egészség és tiszta környezet iránti igényének egyik
megvalósulási lehetősége a kerékpáros turizmus, amely egyrészt
környezetbarát közlekedési mód, másrészt egyben turisztikai vonzerő is.
Növekvő

kereslete

folytán

alkalmas

a

rövid

nyári

szezon

meghosszabbítására, illetve csúcsidőszakban a turisták utazási élményének
gazdagítására.
A térség e területen a síkvidék, a csendes kis forgalmú utak révén kedvező
adottságokkal bír, mely nem csak a hazai, hanem a külföldi turisták
számára is vonzó lehet. A kerékpáros turizmus nagyobb mértékű
fejlesztéséhez ugyanakkor még hiányoznak a feltételek: a kerékpározásra
jelenleg használt közutak veszélyesek, egy részük életveszélyes, valamint
csak korlátozottan létezik az utak melletti szolgáltatási hálózat.

Az

intézkedés Az intézkedésen belül az alábbi beavatkozások szükségesek:

tartalma:

‐

ismeretterjesztő

programok

megjelenése:
‐ kerékpártúrák szervezése;

kialakítása,

szolgáltatások

A

megvalósítás Minden

helye:

olyan

település,

amely

valamilyen

attrakcióval

rendelkezik, és már van megfelelő fogadóbázis, vagy az könnyen
kialakítható

Közreműködő

az érintett önkormányzatok, Állami Közútkezelő Kht érintett rész‐

szervezetek:

szervezetei

Az

intézkedés a

túrázók

ellátását

biztosító

vállalkozások,

az

érintett

kedvezményezettj önkormányzatok
ei:
Monitoring
mutatók
(indikátorok):
Output
indikátorok:

‐ szálláshelyek száma
‐ megépült kerékpárutak hossza
‐ szervezett kerékpártúrák száma

Eredmény

‐ a kerékpár túrákon résztvevők száma

indikátorok:
‐ a térség GDP‐jének növekedése
Hatásindikátorok:

‐ a térség GDP‐jéből a turisztikai ágazat arányának növekedése

9.3 III. prioritás - Kulturális-és örökségi turizmus

Az ezredforduló idegenforgalmának egyik fontos jelensége a történelmi örökség és a
kulturális emlékek korábbinál aktívabb felhasználása, amely különböző okokkal
magyarázható. Egyrészt a városi életforma elterjedésével, a társadalom általános
tudásszintjének az emelkedésével az emberek egyre fogékonyabbá és érdeklődőbbé
váltak a történeti örökség épített és szellemei emlékei iránt. Másrészt az életszínvonal
és a rendelkezésre álló jövedelem emelkedésével egyre inkább nőtt az igény más
népek, tájegységek kultúrájának irányába.

A térség történelmi múltja és az épített környezet adottságai, valamint a
megszervezésre kerülő rendezvények lehetővé teszik a kulturális‐, és örökségi
turizmusban rejlő lehetőségek korábbinál hatékonyabb kihasználását.

III. Prioritás:

Kulturális és örökségi turizmus

III/1. Intézkedés:

Kulturális turizmus

Célja:

Az intézkedés „Az idegenforgalomban napjainkban tapasztalható
szezonalitás csökkentése”, „A helyi lakosság rekreációs igényeinek
kielégítése” és „A térségen kívüli célcsoportok vonzása” stratégiai
célokhoz kapcsolódik.

Indoklás:

A térség adottságai (történeti‐kulturális emlékek) folytán jó lehetőségeket
nyújt a fenntartható turizmus megteremtéséhez. Ezen belül a Encs
adottságai emelhetőek ki: egyrészt a meglévő kulturális intézmények és a
már ismert rendezvények jelentős része hozzá kapcsolódik, másrészt a
történeti múlt is elsősorban szintén ide kötődik. Emellett ugyanakkor azt is
ki kell hangsúlyozni, hogy, a térség többi településén is jelentős, a
közérdeklődésre is számottartó értékek találhatóak.

Az

intézkedés A kulturális emlékhelyek, intézmények, rendezvények fejlesztése,
új rendezvények kialakítása, ismertségük növelése:
tartalma:
(1) tárgyi feltételek javítása:
‐ új bemutatóhelyek kialakítása a vidéki településeken;
‐ szállás és vendéglátóhelyek kialakítása;
‐ oktatóhelyek kialakítása;
(2) programok megszervezése:
‐ interaktív programok;
‐ új rendezvények létrehozása;
(3) korábbi rendezvények támogatása:
‐ ismertség további javítása;
‐ rendezvények szolgáltatásai szintjének emelése;

A

megvalósítás a térség minden olyan települése, amely kulturális rendezvénynek
helyszínül szolgál
helye:

Közreműködő

az érintett önkormányzatok és az ilyen feladatokkal megbízott

szervezetek:

intézményeik, a rendezvényszervezéssel foglalkozó vállalkozók, a
térségben működő kulturális‐képzőművészeti civil szervezetek

Az

intézkedés az érintett önkormányzatok, a megfelelő minőségű ellátást biztosító
szálláshelyek, a helyi lakosság
kedvezményezettj
ei:

Monitoring
mutatók
(indikátorok):

‐ a támogatás eredményeként létrehozott kiállítások, látogató

Output

centrumok, megszervezett kiállítások száma

indikátorok:

Eredmény

‐ a rendezvényeken résztvevő látogatók száma

indikátorok:

Hatásindikátorok:

‐ a kulturális intézmények helyzetének stabilizálódása
‐ a térség GDP‐jének emelkedése
‐ a térség GDP‐jéből a turizmus arányának növekedése

III. Prioritás:

Kulturális és örökségi turizmus

III/2. Intézkedés:

Örökségi turizmus

Célja:

Az intézkedés „Az idegenforgalomban napjainkban tapasztalható
szezonalitás csökkentése”, „A helyi lakosság rekreációs igényeinek
kielégítése” és „A térségen kívüli célcsoportok vonzása” stratégiai
célokhoz kapcsolódik.

Indoklás:

Az örökségi turizmus a turisztikai fejlesztések új iránya, felhasználja
nemcsak egy terület épített környezetét, de a szellemi kultúra, a
hagyományok által alkotott örökségét is. Ez mindenképpen új programok
fejlesztését, kialakítását igényli.

Az

intézkedés Az intézkedésen belül az alábbi beavatkozások szükségesek:

tartalma:

‐ az építészeti és kulturális örökség számbavétele, leltárba foglalása;
‐ a turizmusban felhasználható épületek az eredeti állapothoz
nagymértékben hasonló felújítása;
‐

kulturális

hagyományokat

feltámasztó

rendezvények

megszervezése;

A

megvalósítás a térség minden olyan települése, amely rendelkezik az építészeti
örökség emlékeivel, illetve a múltban gyökerező kulturális
helye:
emlékekkel

Közreműködő

az

szervezetek:

foglalkozó intézményeik, az építészeti örökséget jelentő épületek

érintett

jelenlegi

önkormányzatok

tulajdonosai,

a

és

kulturális

különböző

hagyományőrző

szervezetek

Az

intézkedés az érintett önkormányzatok, a helyi lakosság

kedvezményezettj
ei:

rendezvényekkel

civil

Monitoring
mutatók
(indikátorok):
Output

‐ a felújított épületek száma

indikátorok:

‐ a megrendezett kulturális események száma

Eredmény

‐ a rendezvényeket és a felújított épületeket meglátogató turisták

indikátorok:

száma

Hatásindikátorok:
‐ a térség GDP‐jének emelkedése
‐ a térség GDP‐jéből a turizmus arányának növekedése
‐ az építészeti emlékek általános állapota
‐ a lakosság településhez/megyéhez kötődésének a mértéke

9.4 IV. prioritás: Falusi turizmus

A

térség

idegenforgalmi

adottságai

lehetővé

teszik,

sőt

egyenesen

arra

predesztinálják, hogy a falusi turizmusban rejlő lehetőségeket fejlődése szolgálatába
állítsa. Egyrészt a világon is, de Európában mindenképpen az ezredforduló egyik
fontos jelenségének tekinthető a rurális életmód, a természetközeli területek és
gazdálkodási módok, a vidéki vendégszeretet iránti kereslet növekedése. Ez a
folyamat hazánkban is érződik, bár feltételei, a termékek kidolgozottsága még
gyerekcipőben jár. A turizmus ezen ágazata az így megjelenő igények kielégítésére
törekszik, amelynek során nemcsak a hazai, hanem a külföldi vendégek is a területre
csalogathatóak.

IV. Prioritás:

Falusi turizmus

IV/1. Intézkedés:

A

falusi

turizmus

infrastruktúrájának,

szervezetének

megteremtése
Célja:

Az intézkedés „Az idegenforgalomban napjainkban tapasztalható
szezonalitás csökkentése”, és „A térségen kívüli célcsoportok
vonzása” stratégiai célokhoz kapcsolódik.

Indoklás:

A természeti környezet és a vidéki életmód és kultúrtáj
megismerése a modern turizmus igen kedvelt formája. Ennek egyik
megnyilvánulása a falusi turizmus, melynek megerősítésére a
térségben kisebb települések nyújtanak lehetőséget. A kiszolgáló
kapacitás igen kicsi még, ezért a megyében mindenképpen
szükséges a falusi turizmus kapacitásának és a hozzá kapcsolódó
programoknak a fejlesztése.

Az

intézkedés Az intézkedésen belül az alábbi beavatkozások szükségesek:

tartalma:

(1) infrastruktúra fejlesztése:
‐ szállás és vendéglátóhelyek kialakítása, színvonalának emelése;
‐ közösségi infrastruktúra bővítése;
‐ szabadidő eltöltését biztosító helyszínek kiépítése;
(2) programok szervezése:
‐

falusi

életmód

bemutatását

segítő

interaktív

programok

szervezése
‐ helyi rendezvények időtartalmának növelése;
‐ falusi életmód természetes ciklikusságának bemutatása;

A

megvalósítás A térség azon, főleg alacsonyabb lakosságszámú települései,

helye:

amelyek képesek biztosítani a megfelelő feltételeket

Közreműködő

az érintett önkormányzatok, a megfelelő szálláshellyel rendelkező

szervezetek:

lakosság/vállalkozók , kistérségi és helyi turisztikai egyesületek

Az

intézkedés az érintett önkormányzatok, a helyi lakosság

kedvezményezettj
ei:
Monitoring
mutatók
(indikátorok):
Output

‐ szálláshelyek száma

indikátorok:

‐ programok száma

‐ a szálláshelyeket igénybe vevők száma
Eredmény
indikátorok:
‐ a térség GDP‐jének növekedése
Hatásindikátorok:

‐ a turizmus arányának növekedése a térség GDP‐jéből
‐ a térség községeiben élő lakosság jövedelmi színvonalának
emelkedése

IV. Prioritás:

Falusi turizmus

IV./2. Intézkedés:

Tematikus turizmus

Célja:

Az intézkedés „Az idegenforgalomban napjainkban tapasztalható
szezonalitás csökkentése”, „A helyi lakosság rekreációs igényeinek
kielégítése” és „A térségen kívüli célcsoportok vonzása” stratégiai
célokhoz kapcsolódik.

Indoklás:

A

modern

társadalomban

egyre

inkább

felértékelődött

az

egészséges környezet, életmód szerepe, az élmények iránti vágy, az
ismeretszerzés és a testmozgás igénye. Ennek egyik fontos terepe
lehet,

a

különböző

témák

(gazdálkodási

mód,

termesztett

növények, természetes élőhelyek stb.) szerint szerveződő utak
rendszere.

A

Hernád

mentén

található

érintetlen,

vagy

természetközeli részeivel, hagyományos gazdálkodási formáival a
turizmus ezen ágában kínálatot nyújthat az új kihívásoknak.

Az

intézkedés Az intézkedésen belül az alábbi beavatkozások szükségesek:

tartalma:

1. A
tematikus‐turizmushoz
szükséges
tárgyi
eszközök
kialakítása:
‐ meglévő eszközök fejlesztése; információs kiadványok, táblák
számának növelése
‐ megfelelő szállás és vendéglátóhelyek kialakítása;
‐ foglalkoztatóházak megteremtése;
2. Tematikus utak tervezése:
‐
hagyományos
termékek

gyártásának,

biogazdálkodás

hagyományainak feltárása
‐a terület feltérképezése, az attrakciók témák szerinti felfűzése;
3. Tematikus utak szervezése

A

megvalósítás A térségben található Tájvédelmi Körzet és Természetvédelmi

helye:

Terület látogatható részei és a közelben található települések

Közreműködő

Nemzeti Park, az érintett önkormányzatok, vállalkozások,

szervezetek:
Az

intézkedés a

hagyományos

gazdálkodást

folytató

helyi

lakosság,

kedvezményezettj programokat szervező vállalkozók,
ei:
Monitoring
mutatók
(indikátorok):
Output

‐ tervezett utak számának növekedése

indikátorok:

‐ szervezett programok száma, hossza

‐ a tematikus‐turizmusban résztvevő turisták száma
Eredmény
indikátorok:
‐ a térség GDP‐jének növekedése
‐ természeti környezet stabilizálódása
Hatásindikátorok:

‐ a térség GDP‐jéből a turisztikai ágazat arányának növekedése

a

9.5 V. prioritás – Szektor-semleges területek fejlesztése

Az Encsi kistérség idegenforgalomi fejlesztéséhez a korábbiakban bemutatott négy
prioritás mellett elkerülhetetlen olyan intézkedések végrehajtása is, amelyek szigorú
értelemben nem kapcsolódnak a turizmus egyik ágazatához sem, jelenlétük azonban
fontos szerepet játszik az azokban foglaltak megvalósításában. Ez a fejlesztési
prioritás több szempontból is eltér az előző hattól: egyrészt az itt szereplő
intézkedések a fejlesztés feltételrendszerének kialakításához szükségesek, egy‐egy
konkrét ágazathoz nem köthetőek, így ilyen értelemben horizontális jellegűnek
tekinthetők. Másrészt a prioritáson belül teljesen különböző területek fejlesztése
jelenik meg (közös pontjuk, hogy szektor‐semlegesek), így az intézkedések –
szemben a többi prioritással – nem alkotnak koherens egészet.
Véleményünk szerint a javasolt intézkedések stratégiai jelentőségűek a terület
turizmusának

fejlesztése

szempontjából,

azok

megvalósításának

elmaradása

megrekesztheti a fejlesztési folyamatokat, illetve akadályozza a más területeken
beindult fejlesztések kedvező hatásainak 100%‐os érvényesülését.

V. Prioritás:

Szektor‐semleges területek fejlesztése

V/1. Intézkedés:

A turisztikai szakember‐képzés erősítése

Célja:

Az intézkedés „Az idegenforgalomban napjainkban tapasztalható
szezonalitás csökkentése”, „A helyi lakosság rekreációs igényeinek
kielégítése” és „A térségen kívüli célcsoportok vonzása” stratégiai
célokhoz egyaránt kapcsolódik.

Indoklás:

A térség turisztikai szolgáltatóinak nagy része családi vállalkozásokban
vagy idénymunkásokkal dolgozik, akiknek gyakran nincs szakképesítése,
emellett általános a nyelvtudás hiánya, és gyakran kifogásolható a
viselkedésük is. E gondok orvoslását segítheti a szabályozásban a
szakképesítés szigorúbb megkövetelése, azonban gyökeres változást csak az
hozhat, ha a turisztikai szolgáltatásokat mindenütt szakképzett, nyelveket
beszélő és európai módon viselkedni tudó alkalmazottak nyújtják.

Az

intézkedés Az intézkedés keretében az alábbi lépésekre kerül sor:

tartalma:

‐

felmérés

végzése

a

szolgáltatók

körében

a

munkaerő

szakképzettségéről és egyéb fő jellemzőiről, valamint a szakképzés
iránti jelenlegi és jövőbeli igényről;
‐ a jelenlegi szakképzést nyújtó intézmények kapacitásának,
programjainak és az oktatás színvonalának felmérése;
‐ a meglévő oktatási intézmények bevonásával egy turisztikai
szakképzés fejlesztési terv kidolgozása, és arra támaszkodva a
képzések lebonyolítása;

A

megvalósítás Elsősorban Encsen, amely központja lehet a turizmus területén

helye:

dolgozók képzésének

Közreműködő

Megyei Önkormányzat, Regionális Idegenforgalmi Bizottság,

szervezetek:

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Miskolci Egyetem, Károly
Róbert Főiskola

Az

intézkedés az idegenforgalom különböző területein (szálláshely‐biztosítás,

kedvezményezettj vendéglátás,
ei:

program‐szervezés)

dolgozó

alkalmazottak,

kistérségi turizmus fejlesztésével foglalkozó személyek

Monitoring
mutatók
(indikátorok):

‐ a (tovább)képzésben résztvevők száma

Output
indikátorok:

‐ a képzés eredményeként sikeres vizsgát tett személyek száma

Eredmény

‐ a térségbe érkező turisták számának növekedése

indikátorok:

‐ a térség GDP‐jének növekedése
‐ a térség GDP‐jéből a turisztikai ágazat arányának növekedése

Hatásindikátorok:

a

V. Prioritás:

Szektor‐semleges területek fejlesztése

V/2. Intézkedés:

Az idegenfogalom területén tevékenykedő szervezetek közötti
együttműködés szorosabbá tétele

Célja:

Az intézkedés „Az idegenforgalomban napjainkban tapasztalható
szezonalitás csökkentése”, „A helyi lakosság rekreációs igényeinek
kielégítése” és „A térségen kívüli célcsoportok vonzása” stratégiai
célokhoz egyaránt kapcsolódik.

Indoklás:

Az idegenforgalom területén megfogalmazott célok elérésének alapfeltétele
a turizmus hatékony intézményi és működési rendszerének megteremtése,
amely nélkül a különböző tevékenységek könnyen szétaprózódnak és nem
egy irányba húznak. Ez egyúttal feltétele az EU források elnyerésének is.
Ennek érdekében szükség van az idegenforgalom területén működő állami
szervek, a megyei és helyi önkormányzatok, a magán és a non‐profit
szervezetek közötti együttműködés javítására.

Az

intézkedés Az intézkedés keretében az alábbi lépésekre kerül sor:

tartalma:

‐ a térség idegenforgalmi szakembereit tömörítő új szervezet
létrehozása;
‐ a turizmusban szerepet vállaló települések polgármesterei
tanácsának létrehozása;
‐ alkalmai jellegű tapasztalatcserék megszervezése;

A

megvalósítás a terület összes települése

helye:

Közreműködő

Megyei

szervezetek:

Kereskedelmi és Iparkamara, Regionális Idegenforgalmi Bizottság,

Önkormányzat,

települési

önkormányzatok,

Megyei

az idegenforgalom területén dolgozó magán és non‐profit jellegű
szervezetek

Az

intézkedés a térségben idegenforgalomból élő, illetve annak különböző

kedvezményezettj eredményeit élvező lakosság
ei:
Monitoring
mutatók
(indikátorok):

‐ a létrejövő új szervezetek száma

Output

‐ a megszervezésre kerülő tapasztalatcserék száma

indikátorok:
‐ az együttműködés következtében megvalósuló projektek száma
‐ az összefogás eredményeként megtakarított anyagi erőforrások
Eredmény

összege

indikátorok:
‐ a térségbe érkező turisták számának növekedése
‐ a térség GDP‐jének növekedése
Hatásindikátorok:

‐ a térség GDP‐jéből a turisztikai ágazat arányának növekedése

V. Prioritás:

Szektor‐semleges területek fejlesztése

V/3. Intézkedés:

Megfelelő marketing‐kommunikációs eszközök kialakítása és a
célcsoportok közötti hatékony terjesztése

Célja:

Az intézkedés „Az idegenforgalomban napjainkban tapasztalható
szezonalitás csökkentése”, „A helyi lakosság rekreációs igényeinek
kielégítése” és „A térségen kívüli célcsoportok vonzása” stratégiai
célokhoz kapcsolódik.

Indoklás:

Napjainkban a magyarországi térségek között az élet többi területéhez
hasonlóan az idegenforgalomban is igen jelentős verseny bontakozott ki.
Az ebben történő sikeres szerepléshez nem csak a szükséges feltételek
megteremtése szükséges, hanem az adottságok célcsoportok felé irányuló
terjesztése is. A tudatos és tervezett kommunikációs tevékenység
elősegítheti

egy

pozitív image

kialakulását,

amely hozzájárulhat

versenyképességnek növekedéséhez.

Az

intézkedés Az

tartalma:

intézkedés

keretében

az

alábbi

területeken

kerül

sor

beavatkozásra:
‐ a térség kommunikációs stratégiájának kidolgozása;
‐ kommunikációs eszközök elkészítése és célzott terjesztése;
‐ public relation és lobby program megvalósítása;

A

megvalósítás a

helye:

térség

valamennyi

idegenforgalmi

szempontból

jelentős

települése, olyan a területen kívüli városok, amelyek fontos
turisztikai rendezvény (pl. kiállítás, vásár) helyszínéül szolgálnak

Közreműködő

Megyei

szervezetek:

Kereskedelmi

Önkormányzat,
és

Magyar

Iparkamara,

Turizmus

Rt.,

Tourinform

Megyei

iroda,

Encs

önkormányzata, kistérségi társulás, ITD Hungary regionális
irodája, Regionális Turisztikai Marketing Igazgatóság

Az

intézkedés a

területen

az

idegenforgalom

fejlődése

által

érintett

kedvezményezettj önkormányzatok, magán és non‐profit szervezetek és lakosság
ei:
Monitoring
mutatók
(indikátorok):

‐ az elkészült kommunikációs eszközök száma

Output

‐ a hazai és nemzetközi idegenforgalmi rendezvényeken történő

indikátorok:

részvételek száma
‐ a térségre vonatkozó pozitív információk száma az országos
médiákban

‐ a kommunikációs eszközökkel elért célközönség
Eredmény

‐ a térség ismertségének növekedése

indikátorok:
‐ a térségbe érkező turisták számának növekedése
‐ a térség GDP‐jének növekedése
Hatásindikátorok:

‐ a térség GDP‐jéből a turisztikai ágazat arányának növekedése

10 A program marketingstratégiája
Hatásos marketinggel mindenképpen növelhető a helyi lakosság, az intézmények, a
vállalkozók önbizalma, tettrekészsége, a térség iránti külső érdeklődés felkeltése és
folyamatos életben tartása.
A marketingstratégia célja, hogy irányt mutasson, összefoglalja, hogy mely
eszközökkel és akciókkal érhető el, hogy a térségről ugyanaz a kép alakuljon ki a
térségben élőkben illetve az ide látogatók, s a befektetők gondolatában. A
sablonszerű, agyonismételt jellemzők mellett, illetve bizonyos esetekben helyette új
értékek megtalálása, meggyökereztetése és megismertetése is feladata.
A regionális és településmarketing leginkább elfogadott “vezető” módszere
mindmáig a Public Relations, ezért a tervben a “marketing” és a “PR” szó ugyanazt a
folyamatot takarja, egymás szinonimái.

10.1 A kommunikációs stratégia célja

A marketingstratégia tudatosan szervezett folyamat, mely pozitív irányba fejleszti,
adott esetben megváltoztatja a régió jelenleg sztereotípiákon alapuló imázsát,
arculatát. Egy hosszabb időt igénylő munka során meg kell teremteni a régió
személyiségét, arculatát, identitását.

Belső

marketing

célja

a

térség

lakosságában

közös

tudat

kialakítása,

a

hagyományokra építve, de a kor igényeinek megfelelő tartalommal.

A külső marketing feladata egy olyan térségi egyediség kialakítása, a régióazonosság
felépítése, amely során megfogalmazódnak a jellemző információk, üzenetek‐ a
komparatív versenyelőnyök. A külső közvélemény felé megfogalmazott üzenetek
közlésében

igen

körültekintően

kell

eljárni,

hiszen

a

jelenlegi

attitűdök

megváltoztatása csak fokozottan lehetséges, s ezért különösen be kell tartani azokat a

szabályokat melyek a hihetőség, elfogadási készség, rokonszenv megteremtése,
bizalom kiépítése érdekében szükségesek. A kétoldalú kommunikáció következtében
jól alakítható, befolyásolható a régió megítélése, a régióimázs. A kommunikációs
stratégia feladata az objektív tények és a szubjektív imázs összhangjának
megvalósítása.

10.2 A térségi marketing stratégiai irányai

A regionális marketing három fő területre, a gazdaság, a turizmus és az életminőség
területére koncentrál.

A kommunikációs tevékenységnek a teljes közvélemény irányába kell aktívnak lenni,
méghozzá a szegmenseknek megfelelő egyedi teljesítménnyel, kínálattal.

(egyre

nagyobb, szélesebb érdeklődői kör megnyerése, az elvárásainak feltárásával és az
ahhoz igazodó teljesítménnyel).

Az erőforrás‐ szűkösség miatt szakaszolás, koncentrálás, fokozatosság szükséges a
marketingtevékenység megvalósításában.

(szakmaterületi és földrajzi értelemben

egyaránt)

A térségben hiányoznak a differenciált üzenetek befogadására alkalmas, ún.
információs alapok, igen felületes, hiányos az általános tájékozottság, ezért első
lépésben kevésbé differenciált üzenetekkel, széles hatókörű, figyelemfelkeltő,
tájékoztató munka szükséges, pl.: általános tartalmú sajtó, média megjelenés, alap
tájékoztató kiadványok elkészítése és rendezvények befektetői információs napok
stb. megtartása.

A második lépésben már a specializált információk és a célirányos médiahasználat
mellett

kell

az

egyes

véleménycsoportok

megnyerését

elérni.

Például

szakrendezvények, speciális területekre vonatkozó befektetési illetve projekt
kiadványok, tematikus befektetői konferenciák, stb. révén.

Az üzenetekbe egyértelműen be kell építeni a potenciális befektetők, a helyi
vállalkozások‐ kutatások által feltárt véleményét. Be kell mutatni a térség
erőforrásait, adottságait, jelenlegi gazdasági teljesítményét, cégeit, a befektetési
lehetőségeket,

a

régióban

megjelenő

beruházási‐

működési‐

adó

stb.

kedvezményeket. A bemutatás mellett fontos az aktív gazdaság‐ befektető‐szervezői
tevékenység, projekt‐ előkészítés.

11 A programhoz kapcsolódó egyéb fejlesztési javaslatok a térségben
A program készítése során nagy hangsúlyt helyeztünk a térségbeli önkormányzatok
elképzeléseinek megismerésére és beépítésére. A korábban már ismertetett tervek
mellett a program véglegesítése során az alábbi projektötletek merültek fel. Ezek
mindegyike illeszthető a fejlesztési programhoz. Az ötleteket két csoportba
szerveztük, az elsőbe a víziturizmushoz kapcsolható, a másodikba a kulturális
turizmushoz köthető ötletek kerültek.

11.1 Víziturizmushoz kapcsolható projektötletek

Abaújkér:
‐

önkormányzat tulajdonában lévő épületek szálláshellyé alakítása

‐

a Hernád‐partján lévő öreg Mihály‐fa védetté nyilvánítás

Encs-Gibárt:
‐

Közösségi Ház felújítása, szálláshelyek kialakítása

‐

Kemping kialakítása a Hernád parton

‐

Gibárt és Hernádcéce közötti út felújítása

‐

Csónakkikötő létesítése

Garadna:
‐

meglévő

járműpark

(kenuk,

kerékpárok,

utánfutó)

fokozottabb

kihasználása
‐

csónakkikötő létesítése

Hernádbűd:
‐

bemutató‐, oktatási és táborhely kialakítása a madarászok és régészek
számára

Ináncs:
‐

Holt‐Hernád medertisztítása, horgászturizmus fejlesztése

‐

Körtöltés építése a település körül

‐

Hernádbűd‐Ináncs tanösvény kialakítása

‐

Szállásfejlesztés már meglévő épületben

‐

Kemping építése

‐

a Hernádon Méra és Hernádcéce között gyalogos híd építése valamint a

Méra:

hídhoz vezető út építése (a gátőrháztól a hídig)
‐

a gátőrház‐Méra közötti Kék‐túra útvonal és a Mérán áthaladó szakasz
felújítása

Pere:
‐

kemping építése, panzióval

‐

csónakkikötő és szabadidőközpont kialakítása

‐

Nemzetközi Ifjúsági Tábor és erdei iskola kialakítása

‐

Lovasiskola építése a korábbi TSZ területén, épületeiben

‐

Bemutatóhely az őshonos magyar állatfajokból

‐

Természeti jelenségek (csuszamlások) bemutatása

‐

Csónakkikötő létesítése

11.2 Kulturális-,

vadász-

és

horgász

turizmushoz

kapcsolható

projektötletek

Abaújdevecser:
‐

Kastély felújítása, szabadtéri rendezvények szervezése

Baktakék:
‐

falusi kúria felújítása

‐

vadászház kialakítása

‐

vadmegfigyelő kialakítása

Csobád:
‐ horgásztavak infrastruktúrájának kialakítása
Encs:
‐

kistérségi sportkomplexum kialakítása (uszoda, sportcsarnok)

‐

fesztiválok szervezése (gyümölcs, pl. Forró: szedernapok)

Felsőgagy:
‐

Kúria felújítása (pince hasznosítás)

‐

Lefolyástalan területen rekreációs tó kialakítása

Hernádpetri:
‐

vadmegfigyelő kialakítása

‐

tematikus ösvények kialakítása

Hernádvécse:
‐

kavicsbánya horgásztóvá való kialakítása

Hernádbűd:

‐ horgásztó kialakítása
Krasznokvajda:
‐

cigány skanzen létrehozása

‐

kastély felújítása

‐

vadászház kialakítása

‐

vadmegfigyelő kialakítása

Fancsal:
‐

pincesor hasznosítása, kiépítése

Szemere:
‐

kastély és a mellette lévő park felújítása

‐

programok szervezése

‐

vadászház kialakítása

‐

tematikus ösvények kialakítása

‐

kastély felújítása

Fáj:

Pusztaradvány:
‐

kastély felújítás folytatása, parkrendezés

Szalaszend:
‐

vadászház kialakítása

‐

vadmegfigyelő kialakítása

‐

tematikus ösvények kialakítása

Fancsal - pincék

Fancsal - pincék

Baktakék – falusi kúria

Gagyapáti

Gagyapáti

Gagyapáti

Gagyapáti

Felsőgagy - kúria

Felsőgagy - kúria

Krasznokvajda - kúria

Buzita - határátkelő

Buzita – határövezet/Kanyapta-medence

Szemere - vadászkastély

Szemere - kastélypark

Fáj - kastély

Abaújdevecser - kastélypark

Abaújvár – Hernád Camping

Abaújvár – épülő panzió

Gibárt – panzió a Hernád-hídnál

Hernádbűd – emlékpark

Hernádbűd – holtág

Hernádvécse – kavicsbányató

Hidasnémeti – pihenőpark

Pere – panzió

Vizsoly – holtág

Zsujta – kavicsbányató

Pere – tervezett panzió helye

Vizsoly – Hernád-part

Hernádszurdok – kavicsbányató, csónakázótó

Hernádszurdok – kavicsbányató mellett épülő panzió

