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Körösök Völgye Térségi Aktív Turisztikai Stratégia

Az Alföld déli részén elterülő Körösök völgye rendkívül gazdag természeti és kulturális 
örökséggel rendelkező térség melynek köszönhetően igen népszerű az idelátogató tu-
risták körében. 

A térség fejlesztésével cél, hogy a Körösök völgye, mint márka megjelenjen a hazai tu-
risták mentális térképén és a térség bekapcsolódjon az országos aktív turisztikai hálóza-
tokba. Ezzel egy valódi, egységes turisztikai desztináció alakuljon ki a Körösök mentén. 

A Körösök völgye lehatárolásakor a központi elem a Körösök, az országos kékkör és 
a turisztikailag fontos kerékpárutak futása volt, melyek felfűzik a térség kulturális és 
egyéb értékekkel rendelkező településeit. Fontos azonban kiemelni, hogy a lehatárolás 
nem egy éles határvonal, az együttműködés a szomszédos térségekkel is fontos az or-
szágos aktív turisztikai hálózatok kiépülése miatt. A stratégiaalkotás folyamata alapos 
helyzetelemzésre és széleskörű partnerségre épült, a helyi emberek bevonásával, a helyi 
igények és adottságok figyelembevételével.
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Helyzetelemzés és értékelés

A Körösök völgyében két tradicionális turisztikai magterület van: Gyula és Békéscsa-
ba térsége, valamint Szarvas és térsége. A Körösök megteremtik azt az összekötte-
tést, amely élményekben gazdag lehetőséget ad az említett turisztikai magterületek 
és a kisebb kulturális és természeti értékek felfedezéséhez egészen a Körös-Tisza 
torkolatig. Az aktív turizmus valódi eszköz lehet arra, hogy a térség értékeit fenn-
tartható módon bemutassa, kihasználva az egészséges és környezettudatos élet-
mód népszerűségének növekedését. Az aktív túrázásra való igény az országos tren-
dekben jól láthatóan növekedik, melyet a Körösök völgye is kiaknázhat a megfelelő 
hálózatos vízi és kerékpáros fejlesztésekkel és az ezekre irányuló termékközpontú 
csomagajánlatokkal.

Az ide érkező turisták fő motivációját a fürdő- és gasztroturizmus, valamint a kulturális 
programok adják. A legtöbb aktív turisztikai túratípus, elsősorban mint kiegészítő tevé-
kenység jelenik meg, de például a vízi adottságok önálló vízi turisztikai vonzerő gene-
rálására is alkalmasak. A térség kommunikációja a turisták felé egyelőre azonban nem 
megfelelő ehhez. Elaprózódik a Körösök marketingereje, mivel minden település önál-
lóan igyekszik kommunikálni. Hiányoznak az együttműködések, a közös gondolkodás. 
Ennek javítása kulcsfontosságú a térség sikeressége érdekében.

A gyalogos természetjárás mindössze helyi szinten releváns, vonzerejét keretek közé 
szorítják a természeti adottságok. 

A kerékpáros turizmus jelenlegi regionális vonzereje a vízi turizmussal és a térség te-
lepüléseinek kulturális értékeire épített, tematikus helyi kerékpárúthálózattal könnyen 
országos szintű vonzerővé válhat. 

A vízi turizmus jelenleg is meg tud szólítani olyan turistákat, akik előszeretettel evez-
nek hazánk folyóin. A szelíd folyású Körösök remek belépési lehetőséget biztosítanak 
a kezdő vízitúrázók számára is. Országos szinten akkor válhat vonzó célponttá, ha a 
megfelelő minőségű szolgáltatások megfelelő mennyiségben és sűrűségben rendelke-
zésre állnak. Az Élővíz csatorna revitalizálása olyan egyedi attrakciót jelenthet, mely akár 
nemzetközileg is versenyképessé teheti a térséget. 

A lovas turizmus jelentősége a helyi szintről térségi szintre fejleszthető, de ehhez az 
országos szinten jelentkező problémák kezelése (rossz kommunikáció) is szükséges.
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Jövőkép

A stratégiaalkotás során a következő jövőkép került megfogalmazásra.

2030-ra a Körösök völgye az aktív egészségmegőrző pihenés 
legkedveltebb célpontja az Alföldön. A térség szereplői 

egységesen a szelíd aktív turizmusra koncentrálva a nyugalom 
szigeteként hirdetik magukat, melyhez mottójuk: „Körösök 

völgye az Alföld rejtett kincse”.

Jövőképünk szerint a Körösök völgye pihenésre alkalmas környezete kora tavasztól késő 
őszig nagy számban vonzza az aktív kikapcsolódást kereső turistákat. A térség önkor-
mányzatai és érdekelt felei tudatosan és hatékonyan, közösen együttműködve fejlesztik a 
Körösök völgye turisztikai márkát, aminek köszönhetően a térség marketingje országosan 
ismert és elismert. A térség aktív turisztikai szereplői elkötelezettek a fejlesztések iránt, az 
együttműködés köztük folyamatos, a túratípusok vonzereje növekedésnek indul.

2030-ra a Körösök völgye országosan megkerülhetetlen 
szereplője a hazai kiemelt élményeket biztosító víziturisztikai 

célpontoknak és a nemzetközi térképre is felkerül.  
Országos jelentőséggel rendelkezik a kerékpáros túratípusban, 
a gyalogos természetjárást és a lovas turizmust tekintve pedig 

az alföldi régión belül kiemelt és kedvelt célpont.
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Célrendszer

A megfogalmazott aktív turisztikai jövőkép eléréséhez szükséges a célok meghatározá-
sa. A célok tekintetében a stratégia megfogalmaz átfogó célokat, területi és fejlesztési 
célokat. 

Az átfogó célok a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia alapelvei mentén kerültek kialakí-
tásra. A Körösök völgye térség aktív turisztikai fejlesztésében így a térségi gondolkodás, 
a célcsoport-orientált, környezetileg és gazdaságilag is fenntartható fejlesztés kiemelt 
szempontokként jelennek meg. Minderre azért van szükség, hogy elkerüljük a túlturiz-
musból, az átgondolatlan, pontszerű fejlesztésekből fakadó negatív hatásokat.
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SZELÍDEN A KÖRÖSÖK VÖLGYÉBEN FÖLDÖN VÍZEN KÉTKERÉKEN!

A Körösök völgye az aktív egészségmegőrző  
pihenés legkedveltebb célpontja az Alföldön. JÖ
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A túratípusok élmény 
alapú, komplex szemléletű 

összekapcsolása 

Identitás teremtés, 
egységesítés és 

hálózatos kiterjesztés

A szelíd aktív turizmus 
összekapcsolása a térség 

turisztikai kínálataival

A helyi adottságokat 
továbbfejlesztő, szolgáltatás-  

és tudásfejlesztés

Gazdasági és környezeti fenntarthatóság

KÖRÖSSZÖG 
 

A terület 
bekapcsolása 

a Körösök 
völgye térség 

„vérkeringésébe” 
a kapu funkció 

erősítése.

KÖZPONTI 
TERÜLETEK 

A terület 
ismertségének 

növelése 
vonzerőfejlesztése.

SZARVAS 
TÉRSÉGE 

Észak-dél irányú 
összeköttetések 

megteremtése, a jelen 
lévő szolgáltatások 
minőségfejlesztése.

GYULA 
TÉRSÉGE

A nem aktív 
turisztikai célzattal 
érkezők bevonása, 
a helyi adottságok 

maximális 
fenntartható 
kihasználása.
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Átfogó célok

Gazdasági és környezeti fenntarthatóság

Cél, hogy a megvalósuló fejlesztések gazdaságilag és környezetileg is fenntarthatóak 
legyenek. A fenntartás időszakában ne okozzanak gazdasági, környezeti vagy esztétikai 
károkat a térségnek. 

A túratípusok élmény alapú, komplex szemléletű összekapcsolása

A térségben releváns túratípusok jól kapcsolhatóak. Az összekapcsolással a fejlesztések 
is fenntarthatóbbak, több túratípus is használhat egy-egy megállót, pihenőt. Az átszál-
lás lehetősége pedig növeli az élményfaktort. Az útvonalak kijelölését elsősorban az 
élményszerzés irányítja, az attrakciók hálózatba kötése.

Körösök völgye identitás teremtés, hálózatos kiterjesztés

Cél a Körösök völgye területi alapú márka létrehozása. A márka összefogja a települések 
és szolgáltatások kínálatát és egy minden szereplő által elfogadott és használt ernyő-
márka alatt kommunikálja, ezáltal segíti az értékesítést is.

A helyi adottságokat továbbfejlesztő, szolgáltatás- és tudásfejlesztés

Cél a képzett munkaerő megfelelő számban és minőségben való rendelkezésre állása, 
a folyamatos humánerőforrás-fejlesztés. A képzett munkaerőre és a helyi adottságokra, 
infrastruktúrára együttesen építve lehet professzionális szolgáltatásokat létrehozni. 

A szelíd aktív turizmus összekapcsolása a térség turisztikai kínálataival 

A Gyula-Békéscsaba és Szarvas térségébe utazók nagyrésze nem aktív turisztikai cél-
zattal érkezik. Cél, ezeket a potenciálisan megszólítható és bevonható turistákat bevonni 
az aktív turizmusba ezáltal meghosszabbítani az itt tartózkodási idejüket.
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Fejlesztési célok

1. Vonzerőfejlesztés

A vonzerő területi kiterjesztéséhez szükség van új attrakciókra és a meglévők minőség 
fejlesztésére, hálózatba szervezésére. Természetesen mindezt az alapelvekben lefekte-
tett gondolatok mentén a fenntarthatóságot szem előtt tartva kell elérni.

2. Infrastruktúra fejlesztés

Az attrakciók hálózatba szervezése és a nagyobb túra választék érdekében szükség 
van az infrastruktúra fejlesztésére. Az összefüggő, jó minőségű, pihenőkkel ellátott és 
kitáblázott útvonalak kialakítása elengedhetetlen a sikerhez.

3. Szolgáltatásfejlesztés

Az alap szolgáltatások, a szálláshelyek, a vendéglátás és a közösségi közlekedés mellett 
a túratípusokhoz kötődő szolgáltatások fejlesztése is fontos. Ide értjük például az esz-
közkölcsönzést, szervizelést és szállítást (beleértve a közösségi közlekedésen történő 
szállítást is). 

4. Marketing, információ és promóció fejlesztése

Kulcsfontosságú, hogy a Körösök által generált vonzerőt hasznosítsuk és olyan márkát 
építsünk, amely képes Csongrádtól-Gyuláig térségi szintű promócióra. Ehhez az érde-
kelt feleknek egységes álláspontot kell képviselniük és a meglévő elaprózódott telepü-
lési szintű marketing ezközök helyett a Körösök völgye márkát kell előtérbe helyezniük. 
Szintén fontos a rendezvények, az információs felületek és a kommunikáció összehan-
golása.

5. Szervezetfejlesztés – koordináció és menedzsment

A térség versenyképességének növelése a szereplők együttműködése mellett még szá-
mos koordinációs és menedzsment feladaton múlik. A szervezetfejlesztés magában 
foglalja a koordináló szervezet kijelölését, a humánerőforrás fejlesztését, a térség érde-
keltjei közötti kommunikáció folyamatos fenntartását egy közös platformon.
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Területi célok

A Körösök völgye természeti, társadalmi, gazdasági és aktív turisztikai szempontból 
is egyenlőtlenségekkel küzd. A vonzerők, attrakciók eloszlása nem egyenletes, az inf-
rastruktúrahálózat kiépültsége helyenként hiányos. A települések közötti tradicionális 
együttműködés is több részre tagolja a térséget. A különböző területegységeken jelent-
kező problémák kezelésére területi célokat jelöltünk ki. 

Fontos kiemelni, hogy az egyes területegységek közötti határvonalak nem élesek és a 
területi céloknak nem célja a térséget több kisebb részre szabdalni. Négy területet külö-
nítettünk el, a Körösszöget, Körösmentét, Körös-Sárrétet és a Felső-Köröst.
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I. Körösszög

A terület bekapcsolása a Körösök völgye térség „vérkeringésébe” a kapu funkció erő-
sítése.

A Körösszög a Körösök völgye nyugati kapuja, itt lép be a térségbe a Tisza, az M44-es 
gyorsforgalmi út és az EUROVELO 11 nemzetközi kerékpáros túraútvonal is, így vízi 
úton, közúton és kerékpárúton egyaránt csatlakozási pontként funkcionál. Ennek ellené-
re jelenleg mégsem képezi szerves részét a térségnek. Cél az összeköttetés megterem-
tése, valamint a terület önkormányzatainak érdekelt feleinek jelenléte a Körösök völgyét 
érintő fejlesztésekben. 

II. Körösmente

Észak-dél irányú összeköttetések megteremtése, a jelen lévő szolgáltatások 
minőségfejlesztése.

Szarvas, Mezőtúr, Túrkeve és Gyomaendrőd a térség központjainak mondható. Együtt-
működésükkel egy központi aktív turisztikai szolgáltatói és infrastruktúra hálózat jöhet 
létre, melyre az egész térség építkezhet. A Tisza-tóval való összekötés Mezőtúr és Túr-
keve felé szintén fontos.  
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III. Körös-Sárrét

A terület ismertségének növelése vonzerőfejlesztése, bekapcsolása a térség aktív tu-
risztikai hálózataiba.

A terület nagyrészt kistelepüléseket, kisvárosokat foglal magába. Többségük attrakció 
és vonzerő hiányos, így kulcsfontosságú, hogy az áthaladó túrák során a túraélmény 
megszakadását megakadályozzuk új attrakciók létrehozásával. Meg kell teremteni azo-
kat a belépési pontokat, melyek lehetővé teszik a Sebes-Körösről és a Berettyóról induló 
túrákat. 

IV. Felső-Körös

A nem aktív turisztikai célzattal érkezők bevonása, a helyi adottságok maximális ki-
használása.

Ez a terület turisztikai szempontból a leginkább frekventált és leginkább fejlett a szol-
gáltatásokat tekintve. Ugyanakkor elsősorban a fürdőturizmusra koncentrál és az aktív 
turizmus sokkal kevésbé jelenik meg. A jelen lévő aktív turisztikai szolgáltatások és inf-
rastruktúra minőségfejlesztésével, illetve új aktív turisztikai szolgáltatók megjelenésével 
megszólíthatók a nem aktív turisztikai célzattal ideérkező látogatók is.
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Vonzerőfejlesztés Infrastruktúra fejlesztése Szolgáltatásfejlesztés Marketing, promóció, információ Koordináció és menedzsment Kapcsolódó intézkedések

V1:  Meglévő 
látogatóközpontok 
minőségfejlesztése, 
funkciók racionalizálása

V2:  Ökoturisztikai értékek 
aktív turisztikai 
becsatornázása és 
fejlesztése

V3:  Kreatív attrakciófejlesztés 
a történetmesélés 
eszközével, land artok, 
szelfipontok kialakításával 

V4:  Vonzerőhiányos útvonalak 
attrakciófejlesztése

V5:  Történelmi értékek 
feltárása és bemutatása

V6:  Tanyák, tájházak 
megújítása, 
mezőgazdasági 
hagyományok aktív 
turisztikai hasznosítása

V7:  Kulturális értékek aktív 
turisztikai hasznosítása

I1:  A meglévő turistautak 
minőségfejlesztése

I2:  Térségi kerékpáros 
útvonalhálózat kialakítása

I3:  Vízitúra útvonalak 
kitáblázása, 
akadálymentesítése 
pihenőhelyek, 
beszállópontok fejlesztése 

I4:  Lovas turisztikai 
lehetőségek fejlesztése

SZ1:  Aktív turisztikai szállások 
fejlesztése

SZ2:  Ifjúsági táborok, erdei 
iskolák fejlesztése

SZ3:  Komplex több túratípus 
által is hasznosítható, 
szolgáltatásokkal 
egybekötött aktív 
turisztikai központ 
fejlesztés

SZ4:  Eszközkölcsönző 
hálózatok kialakítása, 
a meglévők hálózatba 
szervezése

SZ5:  Térségi kerékpárosbarát 
szolgáltatói hálózat 
kialakítása

M1:  Körösök völgye márka és 
arculat építése

M2:  Offline marketing, 
információ és promóció

M3:  Online jelenlét és 
kommunikáció

M4:  Egyéb marketingelemek

K1:  Térségi aktív turisztikai 
és márka menedzsment 
szervezet kijelölése/
létrehozása

K2:  Fenntartó szervezetek 
kijelölése, feladatok 
letisztázása

K3:  Monitoringrendszer 
kialakítása

K4:  Aktív turisztikai tudás 
fejlesztés, oktatás és 
képzés

KI1:  Vízi műtárgyak építése, 
módosítása

KI2:  Kerékpárszállítás 
feltételeinek javítása a 
közösségi közlekedésbe
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Vonzerőfejlesztés Infrastruktúra fejlesztése Szolgáltatásfejlesztés Marketing, promóció, információ Koordináció és menedzsment Kapcsolódó intézkedések

V1:  Meglévő 
látogatóközpontok 
minőségfejlesztése, 
funkciók racionalizálása

V2:  Ökoturisztikai értékek 
aktív turisztikai 
becsatornázása és 
fejlesztése

V3:  Kreatív attrakciófejlesztés 
a történetmesélés 
eszközével, land artok, 
szelfipontok kialakításával 

V4:  Vonzerőhiányos útvonalak 
attrakciófejlesztése

V5:  Történelmi értékek 
feltárása és bemutatása

V6:  Tanyák, tájházak 
megújítása, 
mezőgazdasági 
hagyományok aktív 
turisztikai hasznosítása

V7:  Kulturális értékek aktív 
turisztikai hasznosítása

I1:  A meglévő turistautak 
minőségfejlesztése

I2:  Térségi kerékpáros 
útvonalhálózat kialakítása

I3:  Vízitúra útvonalak 
kitáblázása, 
akadálymentesítése 
pihenőhelyek, 
beszállópontok fejlesztése 

I4:  Lovas turisztikai 
lehetőségek fejlesztése

SZ1:  Aktív turisztikai szállások 
fejlesztése

SZ2:  Ifjúsági táborok, erdei 
iskolák fejlesztése

SZ3:  Komplex több túratípus 
által is hasznosítható, 
szolgáltatásokkal 
egybekötött aktív 
turisztikai központ 
fejlesztés

SZ4:  Eszközkölcsönző 
hálózatok kialakítása, 
a meglévők hálózatba 
szervezése

SZ5:  Térségi kerékpárosbarát 
szolgáltatói hálózat 
kialakítása

M1:  Körösök völgye márka és 
arculat építése

M2:  Offline marketing, 
információ és promóció

M3:  Online jelenlét és 
kommunikáció

M4:  Egyéb marketingelemek

K1:  Térségi aktív turisztikai 
és márka menedzsment 
szervezet kijelölése/
létrehozása

K2:  Fenntartó szervezetek 
kijelölése, feladatok 
letisztázása

K3:  Monitoringrendszer 
kialakítása

K4:  Aktív turisztikai tudás 
fejlesztés, oktatás és 
képzés

KI1:  Vízi műtárgyak építése, 
módosítása

KI2:  Kerékpárszállítás 
feltételeinek javítása a 
közösségi közlekedésbe




